
 

Druk nr 1897-A 
 
 
 
 

    VIII  kadencja 
 
 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY  

ORAZ  KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych (druk nr 1837). 

 
 

Sejm na 50. posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r.  - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1897 do Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej                    
w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

 Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. 

 
wnoszą : 
 
W y s o k i   S e j m   raczy następujący wniosek i poprawki:  
 

odrzucić projekt ustawy; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

1) w art. 10 w ust. 20 wyrazy „art. 25 ust. 1–4 i 8” zastąpić wyrazami „art. 25 ust. 1, 2, 4 i 8”;  
– KP PiS 

– przyjąć 
2) użyte w art. 13 ust. 1 pkt 2, w ust. 2 pkt 2, w art. 54 ust. 1 i 2, w art. 55 ust. 2, 4, 6 pkt 1–3, w 

art. 56 ust. 7, w art. 57 ust. 1, 5, 6, w art. 61, w art. 62, w art. 65 ust. 4, w art. 69 ust. 1 – 4 
wyrazy „materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zastąpić wyrazami 
„materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych”; 

– KP PO 
 

– odrzucić 
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3) w art. 14 skreślić ust. 6 i 7; 
– KP PiS 

– przyjąć 
4) skreślić art. 23; 
– KP PO 

– odrzucić 
5) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. Dotacji, o której mowa w art. 16–21, udziela się na ucznia placówki 
wychowania przedszkolnego, który odbywa roczne przygotowanie 
przedszkolne poza tą placówką, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo 
oświatowe w wysokości 25 %”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić  

6) w art. 25 w ust. 3 wyrazy „w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz 
wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1” zastąpić wyrazami „w 
wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 31 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 
otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości 
stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył 
w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 
na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin, pod 
warunkiem że organ prowadzący szkołę:”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

8) w art. 35 w ust. 1 lit. a nadać brzmienie: 
„a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub 
placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 
przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 
przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 250% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).”; 

– KP PO 
– odrzucić 

9) w art. 39: 
a) w ust. 1 w pkt 1 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 25 ust. 8” zastąpić wyrazami „art. 25 ust. 

3 i 8”; 
 
 



 

 
b) w ust. 2 w pkt 2 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 25 ust. 1–4” zastąpić wyrazami   „art. 25 

ust. 1, 2 i 4”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
10) w art. 46 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 

8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28–30” zastąpić wyrazami „art. 16–21, art. 25 i art. 28”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
11) w art. 47 wyrazy „ustalenia wysokości i przekazania” zastąpić wyrazami „ustalenia 

wysokości lub przekazania”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
12) w art. 52 dodać ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe 
należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 pkt 
7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

13) w art. 53 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego ucznia, o którym mowa 

w ust. 3, bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania 
przedszkolnego, wynosi 1800 zł.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

14) skreślić art. 76; 
– KP PO 

– odrzucić 
15) w art. 76 skreślić pkt 3; 
– KP PO 

– odrzucić 
16) w art. 76 pkt 21 nadać brzmienie: 

„21) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: 
„Art. 33a. 1. Nauczycielowi legitymującemu się wyróżniającą oceną pracy przysługuje 

dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej 
dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony w niepełnym wymiarze 
zajęć, ma prawo do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.  

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za 
wyróżniającą pracę z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu 
uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy.   

4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca 
kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa 
niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna. 



 

5. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 
wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w 
art. 30 ust. 3.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

17) w art. 76 po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu: 
„21a) po art. 33a dodaje się art. 33b i art. 33c w brzmieniu: 

„Art. 33b. Nauczycielowi mianowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim 
okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
oraz wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w 
wysokości 13% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w 
ustawie budżetowej. Przepis art. 33a ust. 2–5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 33c. Nauczycielowi kontraktowemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim 
okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 
oraz wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w 
wysokości 10 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w 
ustawie budżetowej. Przepis art. 33a ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

18) w art. 76 skreślić pkt 22; 
– KP PiS 
– KP PO 

– przyjąć 
19) w art. 76 w pkt 23 skreślić lit. c; 
– KP PO 

– odrzucić 
20) w art. 76: 

a)  w pkt 23 lit. c nadać brzmienie: 
„c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których 
mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba 
że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w 
jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to 
konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż 
jednym oddziale.””, 

b) w pkt 39 lit. b nadać brzmienie: 
„b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 6a ust. 1d pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 
1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 
ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 85s ust. 4, 
art. 85t ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje 
odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek 
województwa.””; 

– KP PiS 
– przyjąć 

21) w art. 76 w pkt 23 lit. e nadać brzmienie: 
„e) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: 



 

„7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 
zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – Minister 
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. 11 i ust. 7 
pkt 3 lit. b, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.””; 

– KP PiS 
– przyjąć 

22) w art. 76 skreślić pkt 29; 
– KP PO 

– odrzucić 
23) skreślić art. 77; 
– KP PO 

– odrzucić 
24) w art. 81 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 28 w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w 
brzmieniu: 

„6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym 
w zależności od prognozowanej nadwyżki lub deficytu zapotrzebowania na 
pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy w stosunku do 
liczby kandydatów chętnych do podjęcia pracy; 

7) liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla 
dorosłych, szkołach policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

25) w art. 81 skreślić pkt 2 i 3; 
– KP PiS 

– przyjąć 
26) w art. 86 w pkt 4 skreślić lit. b; 
– KP PO 

– odrzucić 
27) w art. 86 pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) w art. 68: 
a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

 „3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, 
dyrektor szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie 
określonym w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej 
jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 „4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny 

wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
28) w art. 91 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. postępowań w  
 



 

 
przedmiocie ustalenia wysokości lub przekazania dotacji na rok 2017 lub lata wcześniejsze 

stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
29) w art. 95 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W przypadku dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 stosuje 
się po raz pierwszy do dotacji udzielanej na rok 2019.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

30) w art. 96: 
a) wyrazy „i art. 31” zastąpić wyrazami „ , art. 31 i art. 41”, 
b) wyrazy „3–3ad i 8” zastąpić wyrazami „3–3ad, 4b, 4c, 4cb i 8”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

31) w art. 96 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
„2. W 2018 r. dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, 

art. 28–30, art. 40 i art. 41, w części za styczeń jest przekazywana w terminie do dnia 31 
stycznia 2018 r. 

3. W styczniu 2018 r. informację o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, na których, zgodnie z art. 34 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, jest 
udzielana dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, 
art. 28–30, art. 40 i art. 41, przekazuje się nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

32)  w art. 101 w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w ust. 3” zastąpić wyrazami „ o której mowa 
w art. 25 ust. 1, 2 i 4”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

33) w art. 109 ust. 1 nadać brzmienie 
„1. Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi: 

1) w 2018 r. – 1725 zł; 
2) w 2019 r. – 1800 zł; 
3) w 2020 r. – 1800 zł;  
4) w 2021 r. – 1800 zł.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

34) w art. 110 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 

na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat: 

1) w 2018 r. – 1768 mln zł; 
2) w 2019 r. – 1828 mln zł; 
3) w 2020 r. – 1852 mln zł; 
4) w 2021 r. – 1868 mln zł; 



 

5) w 2022 r. – 1944 mln zł; 
6) w 2023 r. – 2005 mln zł; 
7) w 2024 r. – 2066 mln zł; 
8) w 2025 r. – 2119 mln zł; 
9) w 2026 r. – 2166 mln zł; 
10) w 2027 r. – 2190 mln zł.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

35) skreślić art. 133; 
– KP PiS 

– przyjąć 
36) art. 133 nadać brzmienie: 

„Art. 133. 1. Wypłata wynagrodzenia w terminie określonym w art. 39 ust. 3 ustawy 
zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje 
począwszy od lutego 2019 r. 

2. W styczniu 2019 r. nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w 
wysokości określonej  na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217).”;  

– KP PO 
– odrzucić 

37) w art. 134: 
a) ust. 1 nadać  brzmienie: 

„1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy 
przysługuje od dnia 1 września 2018 r.”, 

b) w ust. 2 skreślić pkt 2, 
c) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi legitymującemu się 
co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych 
w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PO 
– odrzucić  

38) art. 144 nadać brzmienie:  
„Art. 144. Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta 

nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. 86, lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal 
zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż 
do dnia 31 sierpnia 2030 r.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

39) skreślić art. 146; 
– KP PiS 

– przyjąć 
40) w art. 149 skreślić pkt 1; 
– KP PiS 

– przyjąć 



 

 
41) w art. 149 w pkt 2 wyrazy „art. 91” zastępuje się wyrazami „art. 91 ust. 1”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
42) w art. 149 w pkt 5 wyrazy „art. 81 pkt 1” zastąpić wyrazami „art. 81 w zakresie art. 28 ust. 

6 pkt 6”.  
– KP PiS 

– przyjąć 
 
 

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 
– 1, 3, 6, 9 i 32, 
– 13, 33 i 34,  
– 18, 24, 25, 35, 39 i 42, 
– 28 i 41, 
– 29, 31 i 40. 

Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja 
ustawy.  

 
 
 

 
 

 
 

Warszawa, dnia 26 października 2017 r.  
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji                                   
Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 
 

                     
             /-/ Grzegorz Wojciechowski 

 

  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży 

 
 
 

  /-/Krystyna Szumilas 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/Kazimierz Moskal 
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	7) w art. 31 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w za...

	– KP PiS
	8) w art. 35 w ust. 1 lit. a nadać brzmienie:
	„a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szk...

	– KP PO
	9) w art. 39:
	a) w ust. 1 w pkt 1 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 25 ust. 8” zastąpić wyrazami „art. 25 ust. 3 i 8”;
	b) w ust. 2 w pkt 2 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 25 ust. 1–4” zastąpić wyrazami   „art. 25 ust. 1, 2 i 4”;

	– KP PiS
	10) w art. 46 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28–30” zastąpić wyrazami „art. 16–21, art. 25 i art. 28”;
	– KP PiS
	11) w art. 47 wyrazy „ustalenia wysokości i przekazania” zastąpić wyrazami „ustalenia wysokości lub przekazania”;
	– KP PiS
	12) w art. 52 dodać ust. 15 w brzmieniu:
	„15. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należnośc...

	– KP PiS
	13) w art. 53 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego ucznia, o którym mowa w ust. 3, bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, wynosi 1800 zł.”;

	– KP PO
	14) skreślić art. 76;
	– KP PO
	15) w art. 76 skreślić pkt 3;
	– KP PO
	16) w art. 76 pkt 21 nadać brzmienie:
	„21) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:
	„Art. 33a. 1. Nauczycielowi legitymującemu się wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
	2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, ma prawo do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
	3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą pracę z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy.
	4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna.
	5. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”;


	– KP PO
	17) w art. 76 po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu:
	„21a) po art. 33a dodaje się art. 33b i art. 33c w brzmieniu:
	„Art. 33b. Nauczycielowi mianowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 13% kwoty bazowej...
	Art. 33c. Nauczycielowi kontraktowemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 10 % kwoty baz...

	– KP PO
	18) w art. 76 skreślić pkt 22;
	– KP PiS
	– KP PO
	19) w art. 76 w pkt 23 skreślić lit. c;
	– KP PO
	20) w art. 76:
	a)  w pkt 23 lit. c nadać brzmienie:
	„c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
	„6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnie...


	b) w pkt 39 lit. b nadać brzmienie:
	„b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) art. 6a ust. 1d pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2...



	– KP PiS
	21) w art. 76 w pkt 23 lit. e nadać brzmienie:
	„e) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:
	„7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – Minister Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z...


	– KP PiS
	22) w art. 76 skreślić pkt 29;
	– KP PO
	23) skreślić art. 77;
	– KP PO
	24) w art. 81 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 28 w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
	„6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zależności od prognozowanej nadwyżki lub deficytu zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy w stosunku do liczby kandydatów chętnych do pod...
	7) liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodow...


	– KP PiS
	25) w art. 81 skreślić pkt 2 i 3;
	– KP PiS
	26) w art. 86 w pkt 4 skreślić lit. b;
	– KP PO
	27) w art. 86 pkt 12 nadać brzmienie:
	„12) w art. 68:
	a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mow...

	b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.”;



	– KP PiS
	28) w art. 91 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 w brzmieniu:
	„2. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. postępowań w
	przedmiocie ustalenia wysokości lub przekazania dotacji na rok 2017 lub lata wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

	– KP PiS
	29) w art. 95 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. W przypadku dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanej na rok 2019.”;

	– KP PiS
	30) w art. 96:
	a) wyrazy „i art. 31” zastąpić wyrazami „ , art. 31 i art. 41”,
	b) wyrazy „3–3ad i 8” zastąpić wyrazami „3–3ad, 4b, 4c, 4cb i 8”;

	– KP PiS
	31) w art. 96 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu:
	„2. W 2018 r. dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 40 i art. 41, w części za styczeń jest przekazywana w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
	3. W styczniu 2018 r. informację o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na których, zgodnie z art. 34 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, jest udzielana dotacj...

	– KP PiS
	32)  w art. 101 w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w ust. 3” zastąpić wyrazami „ o której mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 4”;
	– KP PiS
	33) w art. 109 ust. 1 nadać brzmienie
	„1. Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi:
	1) w 2018 r. – 1725 zł;
	2) w 2019 r. – 1800 zł;
	3) w 2020 r. – 1800 zł;
	4) w 2021 r. – 1800 zł.”;


	– KP PO
	34) w art. 110 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku ...
	1) w 2018 r. – 1768 mln zł;
	2) w 2019 r. – 1828 mln zł;
	3) w 2020 r. – 1852 mln zł;
	4) w 2021 r. – 1868 mln zł;
	5) w 2022 r. – 1944 mln zł;
	6) w 2023 r. – 2005 mln zł;
	7) w 2024 r. – 2066 mln zł;
	8) w 2025 r. – 2119 mln zł;
	9) w 2026 r. – 2166 mln zł;
	10) w 2027 r. – 2190 mln zł.”;


	– KP PO
	35) skreślić art. 133;
	– KP PiS
	36) art. 133 nadać brzmienie:
	„Art. 133. 1. Wypłata wynagrodzenia w terminie określonym w art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje począwszy od lutego 2019 r.
	2. W styczniu 2019 r. nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości określonej  na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217).”;


	– KP PO
	37) w art. 134:
	a) ust. 1 nadać  brzmienie:
	„1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy przysługuje od dnia 1 września 2018 r.”,

	b) w ust. 2 skreślić pkt 2,
	c) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ...


	– KP PO
	38) art. 144 nadać brzmienie:
	„Art. 144. Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 86, lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na...

	– KP PO
	39) skreślić art. 146;
	– KP PiS
	40) w art. 149 skreślić pkt 1;
	– KP PiS
	41) w art. 149 w pkt 2 wyrazy „art. 91” zastępuje się wyrazami „art. 91 ust. 1”;
	– KP PiS
	42) w art. 149 w pkt 5 wyrazy „art. 81 pkt 1” zastąpić wyrazami „art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6”.
	– KP PiS
	Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt:
	– 1, 3, 6, 9 i 32,
	– 13, 33 i 34,
	– 18, 24, 25, 35, 39 i 42,
	– 28 i 41,
	– 29, 31 i 40.

	Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy.



