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– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.
poz. 502)
– rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21.05.2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. poz. 977)
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz.U. poz. 2004)
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz. 1569)
– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30.10.2017 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program
lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne
(Dz.U. poz. 2058)
– ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
– ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
– ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
– ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668)

W
Niniejsza publikacja stanowi praktyczny przewodnik po kompetencjach rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa (ustaw i rozporządzeń).
Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określają je ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, jak również ponad dwadzieścia rozporządzeń
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno dyrektorzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i nauczyciele (będący członkami
rad pedagogicznych) często popełniają błędy, przypisując radzie pedagogicznej kompetencje dyrektora lub rady rodziców albo przypisując dyrektorowi kompetencje rady pedagogicznej. Z tych
właśnie przyczyn istotne jest wymienienie i opisanie w jednej publikacji wszystkich kompetencji
rady pedagogicznej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosowanie zawartych w publikacji wzorów zapewni zgodność podejmowanych przez radę pedagogiczną uchwał
pod względem formalnym oraz merytorycznym. Uchroni to jednostkę oświatową przed błędami
skutkującymi działaniami nadzorczymi organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jednostką
oraz organu prowadzącego jednostkę.
Treść opracowania podzielono na siedem rozdziałów. W pierwszych sześciu rozdziałach omówiono kompetencje rady pedagogicznej pogrupowane typami kompetencji: kompetencje stanowiące
rady pedagogicznej, opinie rady pedagogicznej, wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody,
porozumienia rady pedagogicznej, zgody rady pedagogicznej oraz wnioski rady pedagogicznej.
Każda kompetencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskazaniem, na podstawie jakich
przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. W celu zwiększenia
atrakcyjności publikacji opis każdej z kompetencji rady pedagogicznej jest uzupełniony przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie danej kompetencji, a także wzorami uchwał
w postaci elektronicznej (w formie plików edytowalnych w najpopularniejszych edytorach tekstu).
Wzory sporządzone są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie
do wszystkich dzienników ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie
których uchwały są przyjmowane.
W siódmym rozdziale opisano budowę i szczegółowe zasady redagowania uchwał rady pedagogicznej, co pozwoli Czytelnikom na sprawne edytowanie wzorów, a także samodzielne tworzenie
uchwał rady pedagogicznej (w tym uchwał zmieniających uchwały rady pedagogicznej).
W celu ułatwienia Czytelnikom odnalezienia szukanych zagadnień książka zawiera wykaz przykładów uchwał oraz indeks rzeczowy.
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ROZDZIAŁ 1

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
Podstawa prawna kompetencji:
– art. 44m ust. 6 u.s.o.;
– art. 44zk ust. 7 u.s.o.
Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję:
– wszystkie typy i rodzaje szkół, z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz szkół i oddziałów dla
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Opis kompetencji:
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał
negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, chyba że rada pedagogiczna postanowi go promować.
Zgodnie z art. 44m ust. 6 u.s.o. rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne
ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
Podobnie uczeń szkoły artystycznej, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej i pomaturalnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Należy zaznaczyć, że egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez
ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej – na semestr
programowo wyższy, chyba że rada pedagogiczna postanowi go promować.
Zgodnie z art. 44zk ust. 7 u.s.o. rada pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie
ogólne, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia
w danym typie szkoły artystycznej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
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Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

Rozdział 1

Przykład nr 1
UCHWAŁA NR 39/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie promocji do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego
Na podstawie art. 44m ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie postanawia promować Piotra
Pawlaka – ucznia klasy IVa, który nie zdał egzaminu poprawkowego z języka polskiego, do klasy V.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

14

1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

Rozdział 1

Przykład nr 2
UCHWAŁA NR 40/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ
LICEUM PLASTYCZNEGO NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie promocji do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego
Na podstawie art. 44zk ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Pedagogiczna Liceum Plastycznego nr 1 w Warszawie postanawia promować Joannę
Nowak – uczennicę klasy IIc, która nie zdała egzaminu poprawkowego z języka polskiego, do klasy III.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Plastycznego nr 1 w Warszawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

Rozdział 1

1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej
Podstawa prawna kompetencji:
– art. 44o ust. 2 u.s.o.;
– § 11 ust. 15 r.o.k.d.o.
Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję:
– szkoła podstawowa (klasy I–III), z wyjątkiem szkół dla dorosłych;
– szkoła podstawowa w Polsce prowadząca kształcenie na odległość (klasy I–III)
Opis kompetencji:
Uczeń klas I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej – roczne oceny klasyfikacyjne nie mają bezpośredniego wpływu na jego
promocję. Zgodnie z art. 44o ust. 2 u.s.o. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem
rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (opiekunów prawnych, osób lub podmiotów sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) lub na wniosek rodziców ucznia (opiekunów
prawnych, osób lub podmiotów sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Podobnie w przypadku szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość –
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I–III, na wniosek dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo
na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Stanowi o tym § 11 ust. 15
r.o.k.d.o.
Opinie odpowiednio rodziców, wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły nie są wiążące, co
oznacza, że rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły
podstawowej pomimo negatywnej opinii rodziców, wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły.
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1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej

Rozdział 1

Przykład nr 3
UCHWAŁA NR 41/2020/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powtarzania klasy przez ucznia
Na podstawie art. 44o ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie postanawia o powtarzaniu klasy
II przez Jana Nowaka – ucznia klasy IIc.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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pedagogicznej, w tym wzór regulaminu działalności rady pedagogicznej.
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