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KOMPETENCJE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ W PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 

z późn. zmianami). 

(...) 

Art. 41. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radą szkoły lub 

placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radą szkoły lub placówki; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczesólności: 

1) organizacją pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zająć edukacyjnych, oraz 

organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy 

prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zająć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zająć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołą lub placówką oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałą w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasiągniąciu opinii organu prowadzącego szkołą lub 

placówką. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

Omówienie 

Ustawa dzieli kompetencje rady pedagogicznej na stanowiące (art. 41 ust. 1) oraz 

opiniodawcze (art. 41 ust. 2). Odnośnie do tych pierwszych wystarczy stwierdzić, że podjęte 

w ich zakresie uchwały są czynnościami prawnymi o ogromnym znaczeniu. Podjęcie, bowiem 

uchwał w zakresie kompetencji stanowiących warunkuje z jednej strony określone skutki 

prawne. 

Katalog kompetencji stanowiących na pierwszy rzut oka wydaje się sformułowany 
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w sposób wyczerpujący, tj. nie może być dowolnie rozszerzany wbrew wyraźnemu brzmieniu 

ustawy. Z jej przepisów wynika jednak, że w samej ustawie, (choć nie wprost) dodaje się dalsze 

punkty do listy objętej ust. 1 komentowanego artykułu. 

Stanowiący charakter należy ponadto przypisać niektórym uchwałom rady pedagogicznej. 

Dotyczy to w szczególności: 

1. zatwierdzania planów pracy Poradni; 

2. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni; 

3. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni. 

Oczywiście powyższe przypadki stanowią tylko przykładowe, niewyczerpujące 

wyliczenie; w każdym przypadku konieczna jest analiza przepisu w celu ustalenia, jaki skutek 

prawny wywołuje podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną. 

Powyższe spostrzeżenie na temat niewyczerpującego charakteru kompetencji rady tym 

bardziej dotyczy katalogu kompetencji opiniodawczych w ust. 2, gdzie sama ustawa sugeruje 

taką wykładnię przez użycie słów: "w szczególności". Wynika to z faktu, 

że w wielu szczegółowych przepisach - zarówno samej ustawy, jak i aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie - przewidziane zostało wyrażanie opinii przez radę pedagogiczną. 

Kompetencje opiniodawcze określone explicite w komentowanym przepisie dotyczą jedynie 

najbardziej typowych przypadków, mających duże znaczenie. 

Z kwestii nieobjętych treścią art. 41 ust. 2 warto zwrócić uwagę np. na opiniowanie: 

1. organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2. projekt planu finansowego Poradni; 

3. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień; 

4. propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym 

stałych prac i zajęć. 

Plan pracy placówki, jest dokumentem, którego zasad ani terminów sporządzania 

komentowana ustawa w ogóle nie określa, z wyjątkiem wymagania zaopiniowania go przez 

placówkę. Rolę tego rodzaju aktów można określić jako programowanie rozwoju. Chodzi, 

więc o dokument strategicznego zarządzania placówką. Z uwagi na zakres kompetencji 

rady, który dotyczy realizacji zadań statutowych, treść planu powinna koncentrować się na 

programowaniu realizacji celów i zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

placówki; jedynie pośrednio może ona dotykać obszarów finansowania czy też 

administrowania. Dyrektor oraz inni pracownicy są obowiązani do jego realizacji, jakkolwiek 

niewykonanie planu pracy nie jest obwarowane żadnymi sankcjami prawnymi. 

Jak już zaznaczono, lista przypadków w art. 41 ust. 2, kiedy rada pedagogiczna może 

podejmować uchwały w zakresie jej kompetencji opiniodawczych, nie jest zamknięta. 

Różnica pomiędzy ust. 1 a 2 polega generalnie na tym, że w zakresie ust. 2 rada nie ma prawa 

decydowania, a dyrektor nie jest zobowiązany do wykonania uchwał. Nie jest także 
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przewidziany żaden tryb ich kontroli przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który - jak o 

tym będzie jeszcze mowa - może uchylić tylko uchwałę podjętą w ramach kompetencji 

stanowiących, o jakich mowa w art. 41 ust. 1. 

W poprzednich wydaniach niniejszego komentarza był reprezentowany pogląd, iż 

"opiniowanie organizacji pracy" (ust. 2 pkt 1) oznacza przede wszystkim prawo do opiniowania 

i zgłaszania uwag do projektu arkusza organizacji placówki. Po głębszym jego rozważeniu 

trzeba jednak dojść do wniosku, że nie ma on usprawiedliwionych podstaw. Przepisy dotyczące 

sporządzania arkuszy organizacji - w istocie bardzo lakoniczne i nieprecyzyjne - nie nakładają, 

bowiem na dyrektora placówki obowiązku przedstawiania radzie pedagogicznej projektu 

arkusza, a jedynie zaznaczają, że dyrektor "sporządza" ten dokument i przedstawia go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 

Komentowany przepis nakłada na dyrektora placówki obowiązek przedstawienia radzie 

pedagogicznej do zaopiniowania projektu planu finansowego (art. 41 ust. 2 pkt 2) przed jego 

ustaleniem i przesłaniem do weryfikacji organowi prowadzącemu. Obok rady pedagogicznej 

dokument ten opiniuje rada placówki (art. 50 ust. 2 pkt 2). 

Przepis art. 41 ust. 3 statuuje jedyny przypadek, kiedy dyrektor placówki nie jest 

zobowiązany do niezwłocznego wykonania uchwały podjętej w ramach kompetencji 

stanowiących rady pedagogicznej. Może on mianowicie skorzystać ze szczególnego trybu 

kontroli legalności uchwały, którą realizuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W tym 

celu dyrektor, zamiast przystąpienia do wykonania uchwały wydaje akt wstrzymujący 

wykonanie przedmiotowej uchwały (można go określić mianem zarządzenia - nazwa nie ma 

istotnego znaczenia). Następnie powinien niezwłocznie (tj. bez nieuzasadnionego 

okolicznościami oczekiwania) powiadomić zarówno organ kontrolny (tj. organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny), jak i organ prowadzący. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny bada legalność uchwały, porównując ją z 

przepisami prawa, które stanowiły podstawę prawną jej wydania. W zasadzie przesłanką 

uchylenia uchwały nie powinny być uchybienia proceduralne przy jej podejmowaniu, gdyż 

dyrektor, jako przewodniczący rady, ma przecież podczas obrad i głosowania możliwość 

sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów regulujących tryb i zasady przyjmowania 

uchwał. Natomiast "niezgodność z prawem" niewątpliwie wystąpi wówczas, gdy rada zignoruje 

przepisy prawa materialnego, np. regulujące jej kompetencje stanowiące (a więc np. gdy 

podejmie uchwałę o zatwierdzeniu planu finansowego placówki, zamiast go tylko zaopiniować), 

a także gdy sama treść uchwały, pozornie podjętej w sposób prawidłowy, jest jednak sprzeczna z 

przepisami, które dany obszar pracy placówki regulują (np. rada pedagogiczna, uchwalając 

wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego, nie dysponuje zgodą nauczycieli, którzy mają 

brać w nim udział, a ponadto upoważnia dyrektora do "natychmiastowego wdrożenia 

eksperymentu", co sugeruje pominięcie koniecznej zgody ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania). 
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Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ostatecznie rozstrzyga sprawę, zasięgając 

uprzednio opinii (niewiążącej) organu prowadzącego placówkę. Opinia ta nie wymaga formy 

postanowienia, gdyż nie wydaje się jej w postępowaniu w indywidualnej sprawie 

administracyjnej; art. 106 k.p.a. nie stosuje się. W przypadku uchylenia uchwały w tym trybie, 

radzie pedagogicznej jako organowi placówki nie przysługuje żaden środek prawny. Warto 

zresztą zauważyć, że ów status rady przesądza jednoznacznie o braku jej zdolności sądowej. 

Rada posiada uprawnienia stanowiące, jednakże uprawnienia te związane są ściśle z 

funkcjonowaniem konkretnej placówki, spełnia ona również rolę opiniodawczą i doradczą w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki; nie jest jednak podmiotem, który na mocy art. 25 

Ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi posiadałby zdolność 

inicjowania postępowania przed sądem administracyjnym. 

Na skutek rozstrzygnięcia organu sprawującego nadzór pedagogiczny utrzymującego 

uchwałę rady pedagogicznej w mocy staje się ona formalnie wiążąca i dyrektor placówki jest 

obowiązany ją wykonać. Natomiast trzeba zauważyć, że charakter prawny tego rozstrzygnięcia, 

jak też całej zresztą procedury kontroli legalności uchwały, może być w aktualnym stanie 

ustawodawstwa uważany za sporny i problematyczny. W niektórych, bowiem przypadkach 

uchwał podjętych przez radę pedagogiczną ich skutek prawny "wychodzi na zewnątrz" placówki. 

Także i rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny może być błędne i naruszać 

prawo. Należy, zatem spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy podlega ono zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego. 

Odnośnie do tej kwestii należy przywołać pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego - 

Oddziału Zamiejscowego w Gdańsku, gdzie stwierdza się: "Procedura rozstrzygania przez 

organy administracji właściwe w sprawach oświatowych sporów wynikających w związku ze 

stosowaniem przepisów regulaminu oceniania, klasyfikowania [...] nie ma cech postępowania 

administracyjnego, a rozstrzygnięcie, o jakim mowa w tym przepisie, nie następuje w formie 

decyzji administracyjnej". Z powyższego wynika, że ani uchwały rady pedagogicznej, ani 

rozstrzygnięcia organu wydanego na skutek zastosowania procedury kontrolnej z art. 41 ust. 3 

nie sposób traktować jako sprawy załatwianej w trybie określonym w kodeksie postępowania 

administracyjnego, nawet, jeśli następuje w ten sposób rozstrzygnięcie o prawach lub 

obowiązkach jednostki. 

Nowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że uchwały rady 

w zakresie jej kompetencji stanowiących są aktami wewnątrzzakładowymi, które nie 

podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego i jako takie nie mogą być zaskarżane do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny przez osoby trzecie (np. rodziców). W ustawie o 

systemie oświaty zawarto odrębny, szczególny tryb kontroli uchwał, uruchamiany jedynie z 

inicjatywy dyrektora placówki. Konsekwentnie osobom trzecim nie może przysługiwać skarga 

do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie doszedł do wniosku, że skarga na rozstrzygnięcie 

kuratora oświaty uchylające uchwałę rady osobie zainteresowanej 
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nie przysługuje, gdyż rozstrzygnięcie to nie jest decyzją administracyjną, uchwała rady ma 

natomiast charakter aktu zakładowego i nie mieści się w pojęciu "działalności administracji 

publicznej", wobec czego nie spełnia warunków określonych w art. 3 § 2 pkt 4 Ustawy - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozpatrując wniosek dyrektora placówki na 

podstawie art. 41 ust.3, kurator oświaty działa jako organ nadzorczy. 

STATUT RADY PEDAGOGICZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNEJ 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 

z późn. zmianami). 

(...) 

Art. 42. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i 

przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 

ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. (Dz. U. Nr 223, poz. 1869). 

Załącznik do w/w Rozporządzenia 

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNEJ, W TYM PUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 

§ 1. 1. Statut publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, zwanej dalej "poradnią", określa nazwę poradni. Nazwa poradni zawiera: 

1) określenie "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”, a w przypadku poradni 

specjalistycznej - określenie "Poradnia Specjalistyczna" oraz zwięzłe określenie zakresu 

działania tej poradni; 

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, z wyłączeniem poradni specjalistycznej, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w 

danej miejscowości jest więcej niż jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

3) określenie siedziby poradni. 

2. Nazwa filii zawiera nazwę poradni, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, 

oraz określenie "Filia w ...". 

3. Poradni nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej. 
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§ 2. Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z 

uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres 

współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, 

rodzicom oraz nauczycielom. 

§ 3. Statut poradni określa: 

1) szczegółowe kompetencje organów poradni, którymi są: 

a) dyrektor poradni, 

b) rada pedagogiczna; 

2) zasady współdziałania organów poradni oraz sposób rozwiązania sporów między nimi. 

§ 4. Statut poradni określa organizację poradni, z uwzględnieniem możliwości tworzenia 

komórek organizacyjnych. 

§ 5. 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu 

pracy oraz planu finansowego poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz 

organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego 

roku. 

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin 

zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

§ 6. Statut poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań 

realizowanych poza poradnią w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz 

środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. 

§ 7. 1. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć 

stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne 

stanowiska kierownicze. 

2. W poradni posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii. 

§ 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy. 
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UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., 

poz. 2572 z późn. zmianami). 

(...) 

Art. 43. 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy jej członków. 

Omówienie 

Komentowany przepis statuuje zasadę zwykłej większości głosów dla rozstrzygnięć 

podejmowanych w formie uchwał rady pedagogicznej. Oznacza to, że liczba głosów "za" 

powinna być większa niż głosów oddanych "przeciw", głosy wstrzymujące się są zaś pomijane. 

Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, wobec czego w obecności mniejszej 

liczby osób rada nie jest władna podejmować żadnych rozstrzygnięć, nawet w zakresie jej 

kompetencji opiniodawczych. 

Zasady opisanej w art. 43 ust. 1 ani w statucie placówki, ani w regulaminie rady zmienić 

nie wolno. Można natomiast regulować zasady głosowania i podejmowania rozstrzygnięć 

bardziej szczegółowo, np. poprzez zastrzeżenie, że w razie równej liczby głosów "za" i 

"przeciw" decyduje głos przewodniczącego rady. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są 

w głosowaniu jawnym lub tajnym. Forma uchwał rady pedagogicznej w poradni pedagogiczno- 

psychologicznej nie jest narzucona przez obowiązujące przepisy prawa. Forma uchwał może być 

określona przez radę pedagogiczną według np. określonego wzoru. Jednakże przyjmuje się, że 

uchwały powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku i powinny zawierać: 

1) tytuł uchwały (oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego uchwałę, numer, 

datę, zwięzłe określenie przedmiotu uchwały); 

2) podstawę prawną; 

3) tekst uchwały; 

4) formę głosowania nad uchwałą oraz liczbę osób głosujących "za" i "przeciw". 

5) podpis przewodniczącegorady pedagogicznej (chyba, że z regulaminu działalności rady 

pedagogicznej wynika, że uchwały rady pedagogicznej podpisuje inna osoba). 
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Przykład uchwały rady pedagogicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

UCHWAŁA Nr 16/2014/2015 

RADY PEDAGOGICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

z dnia 9 czerwca 2015r. 

w sprawie wniosku o nadanie imienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

Nr 1 w Warszawie 

Na podstawie § 1 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

223, poz. 1869 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1492) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie 

wnosi o nadanie imienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie imienia: 

Stefana Szumana. 
2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., 

poz. 2572 z późn. zmianami). 

(...) 

Art. 43. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

Omówienie 

Ustalenie regulaminu rady pedagogicznej jest jej obowiązkiem i powinno nastąpić już 

na pierwszym posiedzeniu, jako pierwszy punkt porządku. Treści regulaminu ustawa nie określa, 

można jednak zakładać, że powinien on być rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów 

ustawy oraz statutu w zakresie, w jakim przepisy tych aktów regulują ustrój i działalność rady 

pedagogicznej. Przykładowo można wskazać na następujące kwestie: 

1) prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej (np. obowiązek stawiennictwa na 

zebraniach rady, wymaganie usprawiedliwienia nieobecności i sposób 

usprawiedliwienia, prawo udziału w dyskusji, prawo głosu i sposób jego oddawania); 

2) sposób zwoływania i odbywania zebrań (np. termin, w jakim najpóźniej 

przewodniczący rady informuje członków o dacie zebrania, sposób tego informowania, 

sposób głosowania, powoływanie komisji skrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do 

uchwały); 

3) sposób prowadzenia i udostępniania protokołów (np. uprawnienia do podpisywania 

dokonywania skreśleń i poprawek, prawo do wglądu do księgi protokołu na terenie 

placówki, prawo do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu). 

Nie jest wymagane powtarzanie w regulaminie tego, co wprost wynika z ustawy, np. 

kompetencji rady pedagogicznej. Zwykle jednak czyni się to w celu uporządkowania treści 

regulaminu i ułatwienia członkom rady zapoznania się z zakresem spraw rozstrzyganych przez 

organ, którego są członkami. 

W przepisie mowa jest o tzw. tajemnicy rady pedagogicznej. Zgodnie z aktualnym 

brzmieniem art. 43 ust. 3 nie ma wątpliwości, iż do jej zachowania zobowiązane są wszystkie 

osoby biorące udział w zebraniu rady, w trakcie, którego ujawniono określone informacje. Jak 

łatwo dostrzec, tajemnica rady pedagogicznej nie ma charakteru bezwzględnego i nie obejmuje 

wszystkich dyskutowanych kwestii. 
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Pracownicy placówki (a odpowiednio także inni uczestnicy zebrania) nie mają za to prawa 

ujawniać spraw, które mogą naruszać dobro osobiste określonych w treści przepisu osób, tj.: 1) 

uczniów (wychowanków) lub ich rodziców (prawnych opiekunów), 

3) innych pracowników. 

Omawiany przepis w zasadzie nie ma znaczenia decydującego dla odpowiedzialności 

prawnej za naruszenie dóbr osobistych i stanowi raczej zwrócenie uwagi na pewien problem niż 

wyczerpującą jego regulację prawną, której miejsce jest w odrębnych przepisach. Co do pojęcia 

dóbr osobistych odwołać się należy do treści art. 23 k.c. Jak wskazuje sama etymologia słowa 

"osobisty", dobrem osobistym będzie wartość szczególnie doniosła dla określonej osoby 

(fizycznej lub prawnej), która z tą osobą jest w sposób ścisły związana. Wspomniany przepis 

kodeksu cywilnego jedynie przykładowo wymienia jako dobro osobiste: zdrowie, wolność, 

cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. W 

aspekcie tajemnicy rady pedagogicznej najistotniejsza wydaje się ochrona czci, swobody 

sumienia oraz nazwiska. 

Cel przepisu sprowadza się do tego, aby osoby uczestniczące w zebraniu rady, 

dowiadując się o kwestiach związanych np. z sytuacją rodzinną ucznia, który ma ponieść karę 

dyscyplinarną lub został negatywnie oceniony pod względem zachowania, nie wykorzystywały 

następnie tej wiedzy w sposób nieuprawniony. Dotyczy to danych zarówno o uczniach, jak i o 

innych pracownikach placówki; w tym ostatnim przypadku publiczne ujawnianie informacji 

pozyskanych dzięki udziałowi w zebraniu może prowadzić do poważnych konsekwencji nawet 

dla samego pracodawcy 
o 

placówki, np. w postaci odpowiedzialności za mobbing (art. 94 k.p.). 

Dla odpowiedzialności uczestnika zebrania za omawiane naruszenie tajemnicy rady 

pedagogicznej nie jest istotne, czy ujawnienie informacji uwłaczającej dobru osobistemu ucznia 

lub innej osoby wymienionej w przepisie rzeczywiście dobro to naruszyło. Istotne jest nawet 

potencjalne naruszenie. Ustawa o systemie oświaty nie określa (i nie mogłaby nawet określić) 

konsekwencji prawnych naruszenia przepisu art. 43 ust. 3. W art. 24 § 1 k.c. stanowi się, że ten, 

czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego 

działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także 

żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 

usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym może on również 

żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na 

wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona 

szkoda majątkowa, to zgodnie z art. 24 § 2 k.c. poszkodowany może żądać jej naprawienia 

"na zasadach ogólnych", a więc zgodnie z art. 415 i n. k.c. 
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Kwestią nieuregulowaną w ustawie, ale mającą istotne znaczenie prawne, jest status 

dokumentów rady pedagogicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wydaje się oczywiste, że 

protokoły z zebrań rady pedagogicznej są danymi publicznymi stanowiącymi informację 

publiczną w rozumieniu tej ustawy. Jako takie powinny, więc zostać udostępnione na żądanie, 

chyba że istnieją podstawy z art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej zaś w takim przypadku stanowisko dyrektora placówki - jako organu właściwego do 

załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej - powinno przybrać postać decyzji 

odmawiającej dostępu do informacji publicznej. Inną kwestią jest dostęp do niektórych danych 

zawartych w dokumentach rady. A zatem jeśli jakaś informacja nie może zostać udostępniona, 

to organ musi ustalić, jakie informacje podlegają ochronie ze względu na to, że są objęte 

tajemnicą. Musi, zatem wskazać, czy dane te podlegają ochronie danych osobowych, czy też ze 

względu na prawo do prywatności, ochronę informacji niejawnych, skarbową lub statystyczną. 
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