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Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, 

które reprezentują ogół rodziców uczniów.  

 

2. W skład rad rodziców wchodzą:  

1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;  

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców wychowanków danej placówki3 w szkołach artystycznych – 

przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danej szkoły.  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;  

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, 

oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców 

odpowiednio szkoły lub placówki.  

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek 

artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości 

bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.  

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo--

profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo--profilaktycznego 

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub 

placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program 

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  



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. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  

1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu 

szkół – także nazwę tego zespołu;  

2) imię szkoły, o ile zostało nadane;  

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;  

4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym 

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno--pedagogicznej, organizowania opieki nad 

dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia;  

5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;  

6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa 

sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa 

w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz 

organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka 

regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;  

7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, 

oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy 

wykonywania zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 

środowiskowych szkoły;  

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w 

art. 44b ustawy o systemie oświaty;  

9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe;  

10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe;  



11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe;  

12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, 

pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli 

szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;  

13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, 

jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;  

14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników 

młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;  

15) określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla 

dorosłych;  

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;  

17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z 

listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;  

18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do 

przyznanej nagrody;  

19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;  

20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;  

21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;  

22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z 

uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;  

24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;  

25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w 

przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w 

art. 127 ust. 1;  

26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile 

zostały ustanowione.  

2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:  

1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;  



2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki;  

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej.  

3. W przypadku szkoły dla dorosłych statut określa także zasady uczęszczania na wybrane 

zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ustawy o systemie oświaty.  

4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie 

uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26.  

Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w 

zakresie:  

1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;  

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;  

3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie 

szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100;  

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;  

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów. 


