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Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA

1. Uchwalanie regulaminu samorządu 
uczniowskiego

art .55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze 
zmianami1)

2.
Przedstawienie sporządzonych przez 
samorząd uczniowski wniosków o przyznanie 
uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów

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

Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA

1.
Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy 
uczniów

art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty

2.

Opinia w sprawie wyznaczenie na początku 
etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub 
zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w 
podstawie programowej w zakresie 
rozszerzonym

§ 7 ramowego statutu publicznego 
liceum ogólnokształcącego (zał. nr 4 
do rozporządzenia MENiS z dnia 21 
maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 
poz. 624 ze zmianami)

3.
Wnioskowanie o wprowadzenie lub 
zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 
na terenie szkoły jednolitego stroju 

art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.
Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o 
wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty

5. Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju art. 64a ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty

1 Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 94 
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 267 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 
120 poz. 818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416; Nr 145 poz. 917
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6. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub 
placówce2

ramowe statuty szkól lub placówek 
(np. § 1 ust. 3 LO, LP, G, § 1 ust. 4 SP, 
P) – rozporządzenie MEN z dnia 21 
maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 
poz. 624 ze zmianami)

7. Opiniowanie programu wychowawczego 
szkoły

Ramowe statuty szkół i placówek, 
które określają szkolne programy 
wychowawcze

Opracowanie:
Janusz Szklarczyk

Stan prawny: 6 października 2008 r.

2 W przypadku szkół i placówek, których ramowy statut przewiduje taki wniosek. Wniosek wspólny z 
rada pedagogiczną i radą rodziców


