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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 80. posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

po art. 44zr dodaje się art. 44zra w brzmieniu:
„Art. 44zra. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę
oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, lub
radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów, o których mowa w rozdziale 3a oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zb i art. 44zq, te zadania i kompetencje wykonuje
dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania
i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3.

W

przypadku

szkół

prowadzonych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2,
wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd
województwa.”;
2)

po art. 44zzzy dodaje się art. 44zzzz w brzmieniu:
„Art. 44zzzz. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, o których mowa w
rozdziale 3b oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza i art. 44zzzv, te
zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania
i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
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3.

W

przypadku

szkół

prowadzonych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2,
wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd
województwa.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, z późn. zm.1)) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa
w art. 70 ust. 1 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga
dyrektor szkoły.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym
mowa w ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3.

W

przypadku

szkół

prowadzonych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2,
wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd
województwa.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia
przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje
odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
szkołę.”.
Art. 3. Przepisy art. 44zra i art. 44zzzz ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego, o których mowa odpowiednio w art. 296 i art. 297 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), oraz egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290,
1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730.
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Art. 4. W roku szkolnym 2018/2019 w przypadku, o którym mowa w art. 73a
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1)

ilekroć

w

przepisach

jest

mowa

o

dniu

zakończenia

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych, należy przez to rozumieć dzień rozstrzygnięcia
przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący
szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów – o ile rozstrzygnięcie to
nastąpiło po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z pkt 2;
2)

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ
prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas (semestrów)
programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić
po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

3)

jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia
szkoły przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela
wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji
uczniów.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek Kuchciński

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

