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PRZEDMIOT UCHWAŁY 

1. art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze 
zm.) 

Zatwierdzanie planów pracy liceum po zaopiniowaniu 
przez Radę Liceum 

2. art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) 

Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

3. § 21 ust. 10 rozporządzenia MEN z dnia 
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania … (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze 
zmianami) 

Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

4. art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, § 4 
ust. 1 i § 5 ust. 1 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) 

Przyjęcie do realizacji innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych w liceum, po zaopiniowaniu ich 
projektów przez Radę Liceum 

5. art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli 

6. art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Skreślenie z listy uczniów 

7. art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 

Ustalanie regulaminu swojej działalności 

8. art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie programu nauczania zaproponowanego 
przez nauczyciela 

9. art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 

Przygotowanie projektu Statutu Liceum albo jego zmian 

10. art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 
 

Wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub wicedyrektora 

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

Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora 
szkoły lub odwołania 

12. art. 39 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty lub 
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

13. art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie organizacji pracy liceum, w tym 
tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
 

14. art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie projektu planu finansowego liceum 

15. art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie propozycji przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

16. art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

programu wychowawczego i programu profilaktyki 

17. art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie przed ustaleniem przez komisję 
stypendialną  średniej ocen upoważniającej do 
przyznania stypendium za wyniki w nauce 

18. § 4 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) 

Opiniowanie organizacji tygodnia pracy 



19. art. 66 ust. 1ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty i § 6 
rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 
2001 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania zezwolenia na indywidualny 
program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3 poz. 28) 

Opiniowanie zezwolenia na indywidualny program lub tok 
nauki 

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

Opiniowanie powierzenia lub przedłużenia stanowiska 
dyrektora szkoły  

21. § 2 ust. 6 rozporządzenia MENiS z dnia 12 
lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 15poz. 142 ze zm.) 

Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć 
edukacyjnych do szkolnego planu nauczania 

22. § 3 ust. 7 rozporządzenia MENiS z dnia 12 
lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 15 poz. 142 ze zm.) 

Wykonanie analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia 
niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na 
danym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok 

23. § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 
dnia 2 listopada 2000r. w sprawie 
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 
nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 
Nr 98 poz. 1066 ze zm.) 

Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu 
rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy 

24. § 7 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 
2009 r. Nr 4 poz. 17) 

Stosowanie dla języka obcego nowożytnego, 
wychowania fizycznego i etyki nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego 

25. § 7 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 
22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli i 
trybu postępowania dyscyplinarnego 
(Dz. U. Nr 15 poz. 64) 

Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków 
komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli 

Stan prawny na 30-12-2010 r.                                                                 Opracowała: Jolanta Swiryd 

 

 

 

 


