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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

 

 

Kompetencje stanowiące 

 

 
Kompetencja stanowiąca  

 

 
Podstawa prawna 

 
Uwagi 

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki 
obejmującego: 
1) treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, oraz 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,  
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 
szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 

art.84 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe  
( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949). 

Najważniejszą kompetencją rady rodziców 
związaną z funkcjonowaniem szkoły i jej 
działalnością statutową jest uchwalanie w 
porozumieniu z radą pedagogiczną  
programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły. 
Obowiązkiem ustawowym rady rodziców jest 
uchwalenie tego programu nie później niż do 30 dni 
od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (praktycznie do 
30 września). 
Jeżeli rada rodziców nie uzyska porozumienia z tej 
sprawie z radą pedagogiczną, program  ustala 
dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny, co nie zwalnia 
rady rodziców z uchwalenia programu w 
porozumieniu z radą pedagogiczną. 
 

Uchwalanie regulaminu swojej  
działalności 
 

art.83 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe  
( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949). 
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Kompetencje opiniodawcze 

 
Kompetencja opiniodawcza  

 

 
Podstawa prawna 

 
Uwagi 

Opiniowanie programu i harmonogramu  
poprawy efektywności kształcenia lub  
wychowania szkoły lub placówki 

 

art.84 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

 

Opiniowanie projektu planu finansowego  
składanego przez dyrektora szkoły 
 

art.84 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

 

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole  
stowarzyszeń lub innych organizacji 
 

art.86 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 
949). 

Podjęcie działalności w szkole lub placówce 
przez stowarzyszenie lub inną organizację 
wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady 
rodziców. Rada rodziców decyduje o tym, czy 
dyrektor wyrazi zgodę na działalność w 
szkole stowarzyszeń bądź organizacji 
pozaszkolnych takich, jak np. ZHP (Związek 
Harcerstwa Polskiego), ZHR (Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej), PCK (Polski 
Czerwony Krzyż), LOP (Liga Ochrony 
Przyrody).   Ważne jest to, że rada rodziców 
ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły 
organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ 
na rozwój dzieci. Przykładami takich 
organizacji mogą być sekty czy też 
organizacje negujące wartości preferowane 
przez rodziców.  

 
Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) 
na wprowadzenie obowiązku noszenia przez  

art.100 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia  
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uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 
 

2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

Uzgodnienie wzoru jednolitego  
stroju do noszenia przez uczniów na  
terenie szkoły 
 

art.100 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

 

Określenie sytuacji, w których przebywanie 
ucznia na terenie szkoły nie wymaga 
noszenia przez niego jednolitego stroju 

art.100 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

 

Opiniowanie pracy nauczyciela do  
ustalenia oceny dorobku  
zawodowego nauczyciela za okres  
stażu  
 

art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26  
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1189) 

 

 

Opiniowanie propozycji zajęć  
wychowania fizycznego do wyboru  
przez uczniów  
 

§4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 29 
czerwca 2017r. w sprawie  
dopuszczalnych form realizacji  
obowiązkowych zajęć wychowania  
fizycznego (Dz. U. z 2017r. poz.1322) 
 

 

Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych 
zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania 
 

§3 ust. 2 rozporządzenia MEN  
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn.zm.)  
 

Szkoły, które są zobowiązane do 
stosowania rozporządzenia MEN z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych 

Zaopiniowanie ustalenia w liceum  
ogólnokształcącym przedmiotów 
realizowanych  
w zakresie rozszerzonym, spośród których 
uczeń  
wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym, że co  
najmniej jednym z tych przedmiotów powinna  
być: historia, geografia, biologia, chemia lub  

ust. 3 ramowego planu nauczania dla liceum  
ogólnokształcącego, w tym liceum  
ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów 
w normie intelektualnej: niepełnosprawnych,  
niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
i liceum ogólnokształcącego z oddziałami 
dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone 

Szkoły, które są zobowiązane do 
stosowania rozporządzenia MEN z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych 
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fizyka (RS) 
 

kształcenie w klasie wstępnej stanowiącego 
załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z dnia 
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 
2012 r. Nr 204 z późn. zm.) 
 

zaopiniowanie ustalenia w technikum  
przedmiotów realizowanych w zakresie  
rozszerzonym, spośród których uczeń  
wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych  
przedmiotów powinna być: geografia,  
biologia, chemia, fizyka lub matematyka (RS) 
 

ust. 4 ramowego planu nauczania dla 
technikum, w tym technikum specjalnego dla 
uczniów w normie intelektualnej: 
niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych  
niedostosowaniem społecznym 
załącznik nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 
2012 r. Nr 204 z późn. zm.) 
 

Szkoły, które są zobowiązane do 
stosowania rozporządzenia MEN z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych 

Opiniowanie wyznaczenia na początku etapu  
edukacyjnego dla danego oddziału lub  
zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w  
podstawie programowej w zakresie  
rozszerzonym 
 

§7 ramowego statutu publicznego liceum  
ogólnokształcącego (zał. nr 4 do 
rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 
61 poz. 624 z późn.zm.) 
 

Szkoły, które są zobowiązane do 
stosowania rozporządzenia MENiS z dnia  
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół 

Zaopiniowanie ustalenia  
dodatkowych dni wolnych od zajęć  
dydaktyczno - wychowawczych 
 

§5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) – 
do 31.08.2017r. 
 

Od 1.09.2017r. §5 ust. 1 rozporządzenia 
MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – 
projekt z dnia 30 czerwca 2017r. 

 

Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych, innych niż określonych w  
§5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
organizacji roku szkolnego 

§5 ust. 4 rozporządzenia MENiSz dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) – 
do 31.08.2017r. 
 

Od 1.09.2017r. §5 ust. 5 rozporządzenia  
MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – 
projekt z dnia 30 czerwca 2017r. 
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Uprawnienia  

 
Uprawnienie  

 

 
Podstawa prawna 

 
Uwagi 

Delegowanie dwóch przedstawicieli do  
komisji konkursowej wyłaniającej  
kandydata na stanowisko dyrektora 
 

art.63 ust.14 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 
2017r. poz.59 i 949). 

 

Delegowanie dwóch przedstawicieli  rady  
rodziców  do komisji konkursowej  
wyłaniającej kandydata na  
stanowisko dyrektora nowo  
zakładanego zespołu szkół lub  
placówek  - wyłonionych spośród rad 
rodziców uczniów wszystkich szkół lub 
placówek wchodzących w zespół lub 
łączonych w zespół 

art.63 ust.17 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 

 

Możliwość występowania do  
dyrektora szkoły i innych organów  
szkoły lub placówki, organu  
prowadzącego, organu sprawującego  
nadzór pedagogiczny z wnioskami i  
opiniami we wszystkich sprawach  
szkoły lub placówki  
 

art.84 ust.1ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 
949). 

 

Wnioskowanie o wprowadzenie lub  
zniesienie obowiązku noszenia przez  
uczniów na terenie szkoły jednolitego  
stroju  
 

Art.100 ust.1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949). 
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Wnioskowanie o dokonanie oceny  
pracy nauczyciela 
 

art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26  
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 
 

 

Wybór przedstawiciela rodziców  
wchodzącego w skład rady szkoły,  
a gdy nie powołano rady szkoły  
przedstawiciela rady rodziców do  
zespołu rozpatrującego odwołanie  
nauczyciela od oceny pracy 
 

§ 7 ust. 1 rozporządzenia MEN  
z dnia  9 grudnia 2016r. w sprawie  
kryteriów i trybu dokonywania oceny  
pracy nauczyciela, trybu postępowania  
odwoławczego oraz składu i sposobu  
powoływania zespołu oceniającego  
(Dz. U. z 2016r. poz.2035) 
 

 

Opiniowanie zestawu podręczników  
lub materiałów edukacyjnych  
obowiązujący we wszystkich  
oddziałach danej klasy przez co  
najmniej trzy lata szkolne  
 

art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7  
września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 
2016r. poz.1943 z późn.zm.) 
 

 

Opiniowanie materiałów  
ćwiczeniowych obowiązujących w  
poszczególnych oddziałach w danym  
roku szkolnym 
 

art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7  
września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U. z 
2016r. poz.1943 z późn.zm.) 
 
 

 

Wnioskowanie o nadanie imienia szkole  § 2 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 17 
marca 2017r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i przedszkoli  
( Dz.U. z 2017r. poz.649) 

W przypadku wnioskowania o nadanie 
imienia przedszkolu - § 2 ust.8 
rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017r. 
w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i przedszkoli  
( Dz.U. z 2017r. poz.649)  

Wnioskowanie w sprawie przerw w pracy 
przedszkola  

§ 12 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 17 
marca 2017r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i przedszkoli  
( Dz.U. z 2017r. poz.649) 

 

Możliwość porozumiewania się, ustalania art.83 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  
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zasad zakresu współpracy z innymi radami 
rodziców 

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 
949) 

Możliwość wspierania działalności statutowej 
szkoły poprzez gromadzenie funduszy  
dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł  

art.84 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 
949) 

Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców musi określać regulamin 
działalności rady rodziców. Zbiórki ofiar w 
gotówce mogą się odbywać zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o 
zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 
732). 
 

 
 
 


