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LP. PODSTAWA PRAWNA 

 
PRZEDMIOT UCHWAŁY 

1. art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) 

Uchwalanie Statutu Liceum albo jego zmian 

2. art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 

Ustalanie regulaminu swojej działalności 

3. § 2 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 
14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego ds. oświaty …(Dz. U. Nr 106 
poz. 890) 

Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o 
przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 

4. art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie powierzenia lub przedłużenia stanowiska 
dyrektora na kolejny okres 

5. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora lub 
odwołania z niego 

6. art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie planu finansowego szkoły 

7. art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród i 
innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników liceum 

8. art. 50 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
§ 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS 
z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej 
przez publiczne szkoły i placówki 
(Dz. U. Nr 56 poz. 506) 

Opiniowanie projektów innowacji pedagogicznych 

9. art. 50 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS 
z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej 
przez publiczne szkoły i placówki 
(Dz. U. Nr 56 poz. 506) 

Opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych 

10. art. 50 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie planu pracy szkoły 

11. art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 Nr 97 poz. 674 ze zmianami) 

Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły 

12. § 5 ust. 2 rozporządzenia MENiS 
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
Nr 46 poz. 432 ze zmianami) 

Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 
 

13. § 1 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 21 
maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 
poz. 624 ze zmianami) 

Wnioskowanie o nadanie imienia szkole 

14. § 3 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 
14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego ds. oświaty i wychowania oraz 
ministra właściwego ds.  kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego 
(Dz. U. Nr 106 poz. 890) 

Opiniowanie wniosków o przyznanie uczniom stypendium 
ministra właściwego do spraw oświaty  
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