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LP. PODSTAWA PRAWNA 

 
PRZEDMIOT UCHWAŁY 

1. art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a, b ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) 

Uchwalanie programu wychowawczego liceum i 
programu profilaktyki 

2. art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 

Uchwalanie regulaminu swojej działalności 

3. art. 54 ust. 1ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty 
 

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

4. art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie programu  poprawy efektywności 
kształcenia liceum 

5. art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 

Opiniowanie projektu planu finansowego 

6. art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Opiniowanie podjęcia działalności stowarzyszeń lub 
innych organizacji na terenie liceum 

7. art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) 

Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela 

8. art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
Nr 97 poz. 674 ze zm.) 

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

9. art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

10. § 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 
 

11. art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 
 

Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład 
Rady Liceum 
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