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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r.
Druk nr 592 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 9 kwietnia 2014 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Janusz Sepioł

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o cudzoziemcach

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
sen. S. Iwana
poparty
przez połączone
komisje

Uwaga:
Poprawki nr 1, 6 i 7 należy głosować łącznie.
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KNES

„o zmianie ustawy o systemie oświaty”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4.
2)

w art. 1 w pkt 1, ust.1e–1g otrzymują brzmienie:
„1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej,
może być zatrudniony nauczyciel, do którego zadań należy
wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe, lub
wspieranie osoby, o której mowa w ust. 1a, posiadający
co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela

w szkole

podstawowej

oraz

przygotowanie

pedagogiczne.
1f. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres zadań
nauczyciela zatrudnionego w celu wspierania nauczyciela lub
osoby, o której mowa w ust. 1a, uwzględniając zasadę
pomocniczego

charakteru

tych

zadań

oraz

uwzględniając

konieczność ich wykonywania pod kierunkiem nauczyciela lub

Poprawka
senatorów:
R. Mamątowa,
S. Karczewskiego,
J. Jackowskiego,
M. Seweryńskiego,
W. Skurkiewicza,
K. Wiatra,
A. Pająka,
K. Słonia

–2–
osoby, o której mowa w ust. 1a.
1g. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1e, nie powierza
się zadań określonych dla zatrudnianych dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w
celu

współorganizowania

kształcenia

integracyjnego

oraz

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych

społecznie

oraz

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.
3)

Poprawka
KNES

w art. 1 w pkt 1:
a) ust. 1e otrzymuje brzmienie:
„1e. W

szkole

podstawowej,

w

tym

specjalnej

i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub
osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach
I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta
należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a,
prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
lub wspieranie

wychowawcy

świetlicy.

Asystent

wykonuje

zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której
mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.”,
b) w ust. 1f użyte w różnym przypadku wyrazy „Asystent nauczyciela”
zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem
„Asystent”,
c) w ust. 1g skreśla się wyraz „nauczyciela”;

4)

w art. 1 w pkt 1, ust. 1g otrzymuje brzmienie:
„1g. Asystentowi nauczyciela, o którym mowa w ust. 1e,
nie powierza się zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1–3
ustawy – Karta nauczyciela.”;

Poprawka
sen. J. Jackowskiego
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5)

w art. 1 w pkt 2 lit. b:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 4a–4d” zastępuje się wyrazami
„ust. 4a–4c”,
b) skreśla się ust. 4b,
c) w ust. 4d wyrazy „ust. 3–4c” zastępuje się wyrazami „ust. 3–4b”;

6)

w art. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

Poprawka
senatorów:
R. Mamątowa,
S. Karczewskiego,
J. Jackowskiego,
M. Seweryńskiego,
W. Skurkiewicza,
K. Wiatra,
A. Pająka,
K. Słonia
Poprawka
KNES

w brzmieniu:
„4) w art. 94a w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli,
szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia
nauczycieli,

placówek

oraz

na kształcenie

ustawiczne

w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób
niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich,
którzy

pobierali

naukę

w

szkołach

funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje
dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan
zdrowia

tych

do odpowiedniej

osób

oraz

klasy

lub

sposób
na

kwalifikowania

odpowiedni

semestr,

uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez
kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata
dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły
lub kolejnego etapu edukacji;”.”;

7)

skreśla się art. 2.

Poprawka
KNES

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

