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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r.
Druk nr 50 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 1 lutego 2012 r. nad ustawą

zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
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

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
KNES
poparty przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 1, 2, 3 i 8 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 6 i
7.
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
K. Wiatra

"zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw";

2)

przed art. 1 dodaje art. … w brzmieniu:
"…. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 14 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:
" 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego w tym roku

Poprawka sen.
K. Wiatra
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kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a,
obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego

poprzedzającego

w którym

dziecko

rok

szkolny,

rozpocznie

spełnianie

obowiązku szkolnego.";
2) w art. 14a:
a) ust. 2 – 4 otrzymują brzmienie:
"2.

Sieć

publicznych przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz
z publicznymi

innymi

formami

wychowania

przedszkolnego powinna zapewniać wszystkim
dzieciom sześcioletnim zamieszkałym na obszarze
gminy możliwość spełniania obowiązku, o którym
mowa

w

art.

sześcioletniego

14

ust.

z

domu

3.

Droga
do

dziecka

najbliższego

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub do publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego nie powinna
przekraczać 3 km.
3. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu
do najbliższego

publicznego

przedszkola,

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
lub

publicznej

innej

formy

wychowania

przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami
komunikacji

publicznej,

jeżeli

dowożenie

zapewniają rodzice.
4. Obowiązkiem

gminy

jest

zapewnienie

niepełnosprawnym dzieciom szescioletnim oraz
dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym
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na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego
transportu

i

opieki

do najbliższego

w

czasie

przewozu

przedszkola,

oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
umożliwiającego dzieciom, o których mowa
w art.

16

ust.

7,

z upośledzeniem

a

także

dzieciom

umysłowym

z

niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo
zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na
zasadach określonych w
między wójtem

umowie

(burmistrzem,

zawartej

prezydentem

miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami
prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
opiekunowie lub opiekunowie prawni.";

3)

Poprawka sen.
K. Wiatra

w art. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w art. 1 uchyla się pkt 15 lit. a, pkt 19 i pkt 21 lit. a;",
b) po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) uchyla się art. 10 – 16;",
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w art. 26:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) art. 1 pkt 17 lit. a i c oraz pkt 18, które wchodzą w
życie z dniem 1 września 2011 r.;",
b) uchyla się pkt 4.;

4)

w art. 1 w pkt 1:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 13a – 13c" zastępuje się
wyrazami "art. 13a i 13b",
b) skreśla się art. 13c;

Poprawka
KSTAP
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Uwaga:
Poprawki nr 5 i 7 należy głosować łącznie.
5)

Poprawka sen.
K. Wiatra

w art. 1 w pkt 1:
a) w art. 13a w ust. 1 i 2 wyrazy "i 2013/2014" zastępuje się
wyrazami "–2019/2020";
b) w art. 13b wyrazy "i 2013/2014" zastępuje się wyrazami
"–2019/2020";

6)

w art. 1 w pkt 1, w art. 13a:

Poprawka sen.
K. Wiatra

a) w ust. 2 wyraz "kontynuuje" zastępuje się wyrazem "realizuje",
b) w ust. 3 wyraz

"kontynuowania" zastępuje się wyrazem

"realizowania";

7)

w art. 1 w pkt 2 wyrazy "1 września 2014 r." zastępuje się wyrazami

Poprawka sen.
K. Wiatra

"1 września 2020 r.";

8)

w art. 2 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z
wyjątkiem art. 1 pkt …, który wchodzi w życie z dniem 1września

Poprawka sen.
K. Wiatra

2012 r.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczo no z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

