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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 513) 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio: 

a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

71b ust. 7 pkt 2, 

b)  szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w 

przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w 

celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub 

jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz 

specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2; 

2) szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i 

animatorów kultury; 

2a)  oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i 

wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3; 

[2b) oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym 

będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co 

najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część 

historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym 

co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: 

biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część 

historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę;] 

<2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym 

nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone 

w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć 

obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część 

geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część 

geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do 

historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;> 

2c) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały 

są oddziałami integracyjnymi; 

2d) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały 

są oddziałami dwujęzycznymi; 

2e) szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

2f) szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw środowiska; 

2g) oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez 

zagraniczną instytucję edukacyjną; 

3) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 

pkt 3-5, 7 i 10; 

3a) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 

2 pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz 

kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy 

do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

4) (uchylony); 

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, 

jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

8) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

9) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i placówki doskonalenia 

nauczycieli; 

[10) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;] 

<10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;> 

11) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 

11a) (uchylony); 
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11b) (uchylony); 

11c) oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są 

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5; 

11d) centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy 

przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

12)  (uchylony); 

13)  podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści 

nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po 

zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, 

uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i 

programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i 

wymagań egzaminacyjnych; 

13a) podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz 

warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego; 

14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to 

rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej; 

15)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 

1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do 

których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku 

kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 

16)  kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek 

szkolny; 

17)  formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i 

uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i 

ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

18)  niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u 

dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co 

najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności; 

19)  kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym 

zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 
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20)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego 

program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w 

zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

21)  egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć 

egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został 

przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji; 

22)  opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć 

opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie 

wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2, 

ust. 2 lub 2a. 

Art. 5. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: 

1) jednostkę samorządu terytorialnego; 

2) inną osobę prawną; 

3) osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 

3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i 

prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29. 

3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1) zakłada i prowadzi: 

a) szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia 

dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2) może zakładać i prowadzić: 

a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. 

3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i 

prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych. 

3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)  może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

2) może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. 
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3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

leśne. 

3f. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych 

i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

4. (uchylony). 

5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, 

szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, 

z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 

zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

5b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 

zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5e. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół leśnych może być 

przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a 

jednostką samorządu terytorialnego. 

5f. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e, strony mogą określić tryb przekazania mienia 

będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych oraz placówek 

rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i publicznych szkół leśnych, 

niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7. 

5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie 

więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może 

przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. 

5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności: 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie czy, szkole ustala się 

obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu - warunki przyjmowania uczniów do 

szkoły;] 

<1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala 

się obwód;> 

2) tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; 

3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; 

4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 

5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5. 

5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub 

placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o 

którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub 

placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

5k. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby 

jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej 

prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g. 

5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy 

przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub 

placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub 

placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, 

może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej 

przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędąca jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną. 

5n. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy 

z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia 

rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki 

prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. 

5o. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem 

przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie 

nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego 
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nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 

proponowanych warunków. 

5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje 

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego 

nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który 

odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o 

rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z 

powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się 

dotychczasowe przepisy. 

6. Zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia 

nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 5a o 

znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, 

z zastrzeżeniem ust. 3c i 6c. 

6a. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z 

zastrzeżeniem ust. 3c. 

6b. (uchylony). 

6c. Plan sieci publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, 

bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 6, określa 

strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów. 

6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. 

8. (uchylony). 

9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i 

placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i 

placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 

prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 

10. (uchylony). 
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Art. 6. 

1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego; 

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

[4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach.] 

<4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.> 

2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14a ust. 7. 

2a. W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 

przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez gminę. 

3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 

3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1. 

4. Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

<5. Niepubliczne przedszkole: 

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego; 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli 

przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio. 

6. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą 

kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć 

rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora 

przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 

1ba stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 7. 

1. Szkołą publiczną jest szkoła, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

z zastrzeżeniem ust. 1a; 

4) realizuje: 
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a)  programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również 

podstawę programową kształcenia w zawodach, 

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów. 

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, 

a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca 

przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych 

zajęć. 

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, 

z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się 

wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. 

<1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia 

warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku 

pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego 

Rejestru Karnego.> 

[1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o 

których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej 

nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej 

przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do 

prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby 

następuje za zgodą organu prowadzącego.] 

<1c. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i 

placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na 

zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby 

posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki 

za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że 

zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.> 

2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. 

[3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, 

jeżeli: 
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1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w 

ust. 1 pkt 4 lit. a, 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż 

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie 

nauczania szkoły publicznej danego typu, 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych, 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 

5)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 

24 ust. 1, 

6)  zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, 

posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy ust. 

1a i 1d stosuje się odpowiednio, 

z zastrzeżeniem art. 86.] 

<3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w 

ust. 2, jeżeli: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe 

wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym 

niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym 

planie nauczania szkoły publicznej danego typu; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem 

egzaminów wstępnych; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

art. 24 ust. 1; 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa 

w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół 

publicznych; przepisy ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 7b. 

[1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do oddziału międzynarodowego określa statut 

szkoły.] 

<1. Do klasy pierwszej oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej 

ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną.> 

<1a. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na 
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pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brany pod uwagę wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1. 

1b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się. 

1c. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w publicznym 

gimnazjum ogólnodostępnym i publicznej szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20i i art. 20j.> 

2. Nauczanie w oddziale międzynarodowym może być prowadzone w języku obcym, z 

wyjątkiem zajęć dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujących: język 

polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii 

Polski. 

3. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego będącym obywatelami polskimi 

nauczanie języka polskiego oraz części historii dotyczącej historii Polski i części 

geografii dotyczącej geografii Polski zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b. 

4. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami 

polskimi nauczanie języka polskiego jako języka obcego. 

5. Uczniowie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej i gimnazjum przystępują 

odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. Uczniowie oddziałów międzynarodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c. 

7. Szkoła, w której został utworzony oddział międzynarodowy, zapewnia uczniom tego 

oddziału możliwość przejścia, na każdym etapie kształcenia, do kształcenia 

realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 

lit. a. 

8. Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 3. 

 

Art. 14. 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest 

realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

[2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego.] 
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3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym 

mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

3b. Dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

3c. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 3b, z początkiem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, oraz realizacji 

prawa, o którym mowa w ust. 3b, jest zadaniem własnym gminy. 

Art. 14 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

(Dz.U.2013.827) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2017 r. 

4a. Zadanie, o którym mowa w ust. 4, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie 

dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: 

1) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze 

gminy, lub 

3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, położonych na 

obszarze gminy. 

Art. 14 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

(Dz.U.2013.827) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r. 

4b
.
 Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 

podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, 

przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania 

przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły, informuje o 

nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną 

inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa 

w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której 

mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. 

Art. 14 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

(Dz.U.2013.827) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2014 r. 

[4c. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły, zawiadamia pisemnie rodziców dziecka 

o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do 
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dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została 

przeprowadzona rekrutacja.] 

5. Rada gminy: 

1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez gminę: 

a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli 

publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których 

mowa w pkt 1. 

5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę 

zajęć. 

5b. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, podlega waloryzacji. 

Waloryzacja dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której 

mowa w ust. 5a, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. 

Kolejne waloryzacje wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w 

którym była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i 

zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku 

kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego 

zgodnie z ust. 5c lub 5d. 

5c. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), za rok kalendarzowy, w którym była 

przeprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 

pierwszy - za rok 2013, wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną 

przez 100 przyjmuje się jako wskaźnik waloryzacji. 

5d. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5c, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji 

ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników 

cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od 

roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku 

poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 

pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 

5e. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym 

jest dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 5b, wysokość wskaźnika waloryzacji 

oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, po waloryzacji. 

5f. Publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 

osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
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wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 

5 pkt 1. 

6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się 

odpowiednio. 

7. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 2, 5 i 6. 

8. Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne 

przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż 

opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9. 

 

Art. 14a. 

1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada 

gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy 

wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w 

innym możliwie najbliższym miejscu. 

2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewniać 

wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość 

spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. Droga dziecka pięcioletniego z 

domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna 

przekraczać 3 km. 

3. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego 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 pięcioletnim oraz 

dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z 

upośledzeniem 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 umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem 

miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. 

4a. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w 

których nie ma takiego obowiązku. 

5. (uchylony). 
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[6. Nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej 

prowadzonych przez tę gminę. 

6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele 

posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.] 

<6. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 6 ust. 6, prowadzących zajęcia w 

innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia 

dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. 

6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele 

posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 

i art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.> 

6b. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje 

określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną 

formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę 

wychowania przedszkolnego. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania 

tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny 

wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, 

uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania 

przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć 

tylko w niektóre dni tygodnia. 

 

[Art. 14c. 

Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. Zajęcia w innej formie 

wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od 

nauczycieli przedszkoli.] 

<Art. 14c. 

Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. Zajęcia w innej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje 

wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się 

odpowiednio.> 

 

Art. 14d. 

1.Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na 

dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. 

2. Podziału środków przeznaczonych na dotację, o której mowa w ust. 1, pomiędzy 

poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
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3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn 

kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu 

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każde dziecko, o którym mowa w ust. 3, 

bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, wynosi 1.506 zł. 

5. Kwota roczna, o której mowa w ust. 4, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym 

w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest pomniejszana o 

kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest udzielana dotacja, i liczby 

dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta), wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie wskazał miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z art. 14 ust. 4b. 

7. Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom 

odpowiednio warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, i 

warunków do realizacji prawa, o którym mowa w art. 14 ust. 3b. 

8. Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej 

gminy zgodnie z ust. 3 i 6 jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który 

została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi do budżetu państwa. 

9. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udzielają wojewodowie. Dotację przekazuje się w 12 

częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą 

przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej 

w dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób 

ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania 

średniorocznej liczby dzieci, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza 

rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i 

przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa; 

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, o których mowa w ust. 6, 

biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych. 

<11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola 

i innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora 

przedszkola lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, 

a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
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2) imiona i nazwiska rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane przez okres 

dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.> 

 

Art. 17. 

1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim 

dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów. 

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

[1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu 

środkami komunikacji publicznej;] 

<1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo 

zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także 

zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;> 

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować 

bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

3a. Obowiązkiem gminy jest: 

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa 

się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 

także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

21. roku życia; 

2)  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także 

dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

3)  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do 

szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie 

zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli 

dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

4. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, 

mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. W przypadku 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, 
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określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady 

gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 

umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub 

przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

6. (uchylony). 

 

<Rozdział 2a 

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

Art. 20a. 

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–3b i 7, oraz do klas pierwszych szkół 

wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób 

pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w 

tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia 

dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu. 

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 

szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 

wniosek kandydata pełnoletniego. 

5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego 

gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie 

przyjmuje się z urzędu.  

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.  

Art. 20b. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:  

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
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Art. 20c. 

1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza 

potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 

muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych 

potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa 

organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992, z późn. zm.). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane 

oświadczeniem rodzica kandydata. 

6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, 

oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde 

kryterium może mieć różną wartość. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do 

publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na 

terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie 

z ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub 

tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby 

kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym 
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przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

9. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym 

mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach 

określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 

uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod 

uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 

6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 20s. 

Art. 20d. 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego 

gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału 

dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału 

międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału 

integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub 

oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, 

jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 

1.  

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, 

publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w 

publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 

sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub 

oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli 

spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1 i 

art. 20h ust. 1. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o 

których mowa w art. 20f ust. 1 i art. 20j ust. 1, z tym że warunek uzyskania 

pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 

20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka 
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obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub 

oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

Art. 20e. 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej 

publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów 

posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub 

publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane 

publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 

rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 

5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.  

4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę 

punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że 

spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się 

oświadczeniem.  

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum 

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną, którym ustalono obwód. 

6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum 

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną, którym nie ustalono obwodu, w przypadku większej liczby 

kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tych szkołach. 

7. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej, publicznego gimnazjum 

integracyjnego, oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej 

ogólnodostępnej lub publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku dzieci 

nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność.  

Art. 20f. 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – 

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane 

zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
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ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników 

studiów doktoranckich. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

1) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 

wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w 

ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 

2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się. 

5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora 

szkoły ponadgimnazjalnej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na 

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych 

przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe 

godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania 

wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji. 
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6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału 

integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w 

przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność.  

Art. 20g. 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy 

posiadają: 

1) wykształcenie średnie; 

2) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa art. 20c 

ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 

opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o 

której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Art. 20h. 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły 

podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole 

podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie 

z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego 

sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez 

zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 

oddziału;  

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. 
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2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c 

ust. 3 stosuje się. 

4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum 

mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum 

ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w 

publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, 

którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1, art. 20e ust. 2 i art. 

20f ust. 1. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc w szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 4, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 – w przypadku 

publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa 

sportowego i oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym; 

2)  wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 – w przypadku 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznej 

szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej; 

3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły – w przypadku publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 

mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej; 

4) świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum 

z wyróżnieniem; 

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia odpowiednio 

szkoły podstawowej lub gimnazjum:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
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tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się. 

Art. 20i. 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału 

dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1; 

2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o którym mowa w art. 20d, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c 

ust. 3 stosuje się. 

Art. 20j. 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje 

się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1, oraz 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych ustalonego przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala także 

warunki uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, 
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na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2; 

2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1; 

3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z 

języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły 

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 

szkoły; 

4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c 

ust. 3 stosuje się. 

Art. 20k. 

1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, do klasy pierwszej publicznego 

gimnazjum dla dorosłych i publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych 

przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych; 

2) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą 

ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 

gimnazjum dla dorosłych; 

3) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

4) posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa 

w art. 20f ust. 1 pkt 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

policealnej dla dorosłych. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2;  
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2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, 

o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

5. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej 

szkoły podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla 

dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję 

rekrutacyjną. 

6. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. Przepisy ust. 2–4 stosuje się. 

Art. 20l. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa 

w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2, 

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze 

sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, 

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów 

– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych 

szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć. 

Art. 20m. 

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w art. 20f 

ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 

lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 

Art. 20n. 

1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani 

kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. 

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, 

którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej 

placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  

3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności 

od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub 

specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres 
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kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji. W tym przypadku 

przepisu ust. 2 w zakresie wymogu dołączenia do wniosku do publicznej szkoły 

artystycznej zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie stosuje się.   

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki 

badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji 

lub praktycznych umiejętności. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)  w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2; 

2)  w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość. 

7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej 

placówki artystycznej do klasy wyższej niż pierwsza albo roku kształcenia wyższego 

niż pierwszy przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu 

sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają 

programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej 

placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Przepisy ust. 2 i 3 

stosuje się.   

8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej szkoły lub 

publicznej placówki artystycznej powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.  

9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej 

placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły 

lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 

8 stosuje się odpowiednio.   

10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów 

publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków,  

2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych 

placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb 

przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa 

w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład i 

szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji 

kwalifikacyjnej, 

3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół 

artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych  

– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do 

wybranych publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych na równych i 
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przejrzystych zasadach oceny ich uzdolnień, predyspozycji i praktycznych 

umiejętności oraz mając na uwadze sprawność postępowania rekrutacyjnego, a 

także potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 

kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego w przypadku prowadzenia przez 

publiczną szkołę artystyczną kształcenia ogólnego.  

11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły i 

publicznej placówki artystycznej, uwzględniając strukturę organizacyjną 

publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych.  

12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych placówek 

artystycznych przepisy art. 20s i art. 20t oraz art. 20za–20ze stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 20o. 

1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w 

publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze danego powiatu. 

2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia 

dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, może zorganizować przeprowadzenie 

badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa w ust. 1, 

organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa 

w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 

lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu 

na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Organ 

prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, z tym 

że spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się 

oświadczeniem. Przepisy art. 20c ust. 6, 9 i 10 stosuje się.  

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być przyjęci na 

zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, 

na terenie tego powiatu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

zgodnie z ust. 1–4, dany powiat nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia 

organizowane w tej placówce. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 20p. 

1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 
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1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2; 

3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb 

społecznych.  

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 

5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.  

3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu 

kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów 

wyższa niż najniższa liczba punktów przyznana za jedno z kryteriów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o 

którym mowa w ust. 2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 

dana placówka, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność 

zgłoszeń.  

Art. 20q. 

1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez 

publiczne placówki lub publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, jako 

forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w 

odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod 

uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2. Przepis art. 20c ust. 

3 stosuje się. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna 

placówka lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują 

wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według 

kolejności zgłoszeń. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych 

przez publiczne placówki i publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, na 

zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników. 

Art. 20r. 

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne 

placówki lub publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f 

ust. 1 pkt 2. 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub 

publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3a, na dany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa 

w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub 

publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3a, na dany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczny ośrodek, o 

których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, 

publiczna placówka lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal 

dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim 

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności 

zgłoszeń.  

6. Organ prowadzący publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczny ośrodek, o 

których mowa w art. 2 pkt 3a, może przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako 

kryterium brane pod uwagę przed kryterium, o którym mowa w ust. 2.  

7. Przepisy ust. 1–6 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne 

placówki i publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, na zlecenie innych 

podmiotów.  

Art. 20s. 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej 

placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się 

odpowiednio do dyrektora:  

1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w 

przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – do 

dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;  

2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej – na wybrane zajęcia w tej 

placówce; 

3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 
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4) publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, 

prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na wybraną 

formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego; 

5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których 

mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – na 

wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. 

Art. 20t. 

1. Wniosek zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego 

– imiona rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w 

przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu kandydata, o ile je posiadają; 

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych; 

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – 

wskazanie wybranego oddziału w danej szkole. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których 

mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 

3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, 

art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:  

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm.), 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 

154 i 866); 
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2)  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 

przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 

20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3; 

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ 

prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

4)  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których 

mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, 

art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 

2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio:  

a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 20k 

ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły 

podstawowej,  

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,  

c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez 

kandydata, 

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w 

sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich, 

f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

g) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie 

z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego 

sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez 

zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, 

h) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–g, są 

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu.  

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci 

kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–g, mogą być 

składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.  
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6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 

potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczności w terminie 14 dni. 

8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 

korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji 

publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, 

jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym 

mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są 

obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w 

oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.  

10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej 

gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub 

kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy. 

Art. 20u. 

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 20e ust. 1, zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają. 

2. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy 

przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Art. 20v. 

Organ prowadzący publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, publiczne szkoły lub publiczne placówki może określić wzór wniosku 

lub wzór zgłoszenia, o których mowa odpowiednio w art. 20s i art. 20u. 

Art. 20w. 
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1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na 

wolne miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej 

innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20l. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-

wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane 

przez placówkę. 

4. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez 

publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą składają deklarację o kontynuowaniu 

uczestniczenia w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.  

5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej placówki 

zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i 

podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów. 

Art. 20z. 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej 

innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o 

której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub 

placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie 

i rozwoju psychofizycznym dziecka.    

Art. 20za. 

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej 

niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący 

dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych 

szkół.   

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych 

szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

Art. 20zb. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły 

lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
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1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust.1; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 20zc ust. 3; 

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności 

fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji 

językowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień 

kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, 

art. 20h ust. 1 pkt 3, art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2; 

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5; 

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

Art. 20zc. 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu 

albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na 

zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.   

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej 

placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na 

kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został 

zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na 

zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera 

imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub 

informację o liczbie wolnych miejsc.  

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub 

publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia.  

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej 
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formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na 

zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.   

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia.   

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w 

ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy 

skarga do sądu administracyjnego.   

Art. 20zd. 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna 

placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub 

placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. 

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 20ze. 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym 

publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w 

publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w 

formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej placówce, 

które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres  roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.   

Art. 20zf. 
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W przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje 

określone w:  

1)  art. 20c ust. 4–6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20o ust. 4, art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 

art. 20r ust. 6 i art. 20za ust. 1 – wykonuje odpowiednio rada gminy, rada 

powiatu, sejmik województwa; 

2)  art. 20a ust. 3, art. 20f ust. 5, art. 20v i art. 20w ust. 5 – wykonuje odpowiednio 

wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

Art. 20zg. 

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do szkół prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 29. 

2. Warunki i tryb przyjmowania do szkół, o których mowa w ust. 1, określają przepisy 

wydane na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351). 

Art. 20zh. 

1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu 

publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje 

dyrektor szkoły. Przepis art. 20a ust. 3 stosuje się.  

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły 

na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.   

3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu 

publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można 

przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.  

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do 

innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z 

jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty 

do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, 

uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 

kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.> 

 

Art. 60. 

1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 

1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 

4) organizację szkoły lub placówki; 

5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

[6) zasady rekrutacji uczniów;] 

7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać 

skreślony z listy uczniów szkoły. 
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2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek 

artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, 

uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki, a także 

zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie szkoły lub placówki. 

2a. (uchylony). 

3. Kurator oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może uchylić statut szkoły lub 

placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. 

Organowi, który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje 

odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. (uchylony). 

Art. 71b. 

[1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 

5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to 

może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub 

oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 5.] 

<1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 

pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, 

przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania 

przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.> 

1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. 

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, 

które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, 

usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia 

specjalistyczną pomoc i opiekę. 

2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w 

publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od 

chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego 

bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. 

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o 

których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz 

dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w 

tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi. 
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3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa 

zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

w tym stopnia upośledzenia umysłowego. 

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, 

mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych 

zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. 

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią 

formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia 

umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a. 

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka 

odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub 

gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na 

wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie 

przedszkoli lub szkół. 

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły 

specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na 

rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego 

powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. 

Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić 

przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka. 

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5d. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały 

przedszkolne, organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych 

zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady 
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kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. 

Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a 

także zapewnić możliwość dostosowania form przygotowania przedszkolnego oraz form 

kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia 

społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o 

których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących 

wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z 

małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy 

z rodziną dziecka; 

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o 

których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w 

ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby 

psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży; 

[3) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o 

których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i 

szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność 

dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i 

organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie 

specjalistów dla jej realizacji.] 

<3) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w innych formach wychowania 

przedszkolnego, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach 

i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając rodzaje 

niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy, konieczność dostosowania odpowiednio programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz warunków i form 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

a także zatrudnienia specjalistów do realizacji tych potrzeb.> 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając w 

szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z 

uczniem. 

Art. 80. 

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę 

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 

2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 

przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na 

prowadzenie przedszkoli publicznych. 

2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej także o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do 

którego uczęszcza uczeń. 

2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, 

otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z 

budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na 

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

[2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, 

uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na 

ucznia przez gminę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego, do których 

uczęszcza uczeń, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania form 

wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji. W przypadku braku innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 2b, na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta 

pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 50% wydatków bieżących, 
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pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania 

przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń, stanowiących w gminie dotującej podstawę 

udzielenia dotacji dla form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego 

ucznia.] 

<2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także publiczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio 

gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię 

przedstawi organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej 

liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 

2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania 

przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń, i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na terenie gminy zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w 

wysokości równej 50% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej 

na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do której 

uczęszcza uczeń, stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla 

form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia.> 

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2, w wysokości wyższej niż wysokość 

określona w ust. 2. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji. 

2f. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2c, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na 

przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 2c lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego. 
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[3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i 

rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 

w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły 

danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 

szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 

przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i 

fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego 

samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej 

na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat 

placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 

przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.] 

<3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego 

typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 

jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na 

jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku 

nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu 

i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego 

ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby 

prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w 

wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w 

placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od 

kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W 

przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju 

podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego 

wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego.> 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, 

mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych 

przez radę powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c, 3 i 3a, są przekazywane na rachunek bankowy 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu 

szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z 

tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 
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3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele 

działalności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym 

na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 

dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 

i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy, 

d) meble, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 

uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z 

budżetów tych jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane 

osobowe uczniów tych szkół i placówek. 

3h. Szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od dnia 

przekazania szkoły lub placówki. 

3i. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) 

programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w 

ust. 3, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w 

którym absolwent ukończył szkołę. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres 

danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 
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5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego 

ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub 

zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i. 

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę 

obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

8. [Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną szkoły publiczne 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 nie niższej niż 

kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli osoba 

prowadząca szkołę:] <Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkoły publiczne 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 nie niższej niż kwota przewidziana na 

jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca 

szkołę:> 

1) poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji; 

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty 

ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

<8a. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego.> 

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 

kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej 

szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby 

prowadzącej szkołę. 

Art. 84. 

1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 

2. Statut szkoły lub placówki powinien określać: 

1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; 
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2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 

4) organizację szkoły lub placówki; 

5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym 

przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub 

placówki; 

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 

[7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.] 

<7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z tym że statut 

uwzględnia warunki, o których mowa w: 

a) art. 20e ust. 2 – w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, 

sportowego i mistrzostwa sportowego,  

b) art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w 

tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,  

c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 – w przypadku szkół dla dorosłych.> 

3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. 

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej 

na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach 

likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na 

której terenie jest położona szkoła lub placówka. 

4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. 

 

[Art. 85a. 

Przepisy art. 71b ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.] 

<Art. 85a. 

Przepisy art. 71b ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych.> 

 

Art. 90. 

1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z 

oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

[1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe 

oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu 

do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte 
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wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji.] 

<1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio 

gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które 

mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.> 

2. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. 

2a. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później 

niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 

niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych 

w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod 

warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu 

do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków 

bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na 

terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa 

koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75 % wydatków bieżących stanowiących 

w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 

przeliczeniu na jednego ucznia. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą 
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wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % 

wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod 

warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda 

organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 

wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego. 

2e. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest 

objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i 

wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie 

gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty 

udzielonej dotacji w wysokości równej 40 % wydatków bieżących stanowiących w 

gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2f. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą 

się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 2a, przysługuje również na 

każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w 

ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 

50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących 

ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 

jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi 

właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. W 

przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju 

podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą 

gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

[3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego 

wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków 

umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a 

także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka 
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tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną 

liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.] 

<3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego 

wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku 

niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w 

art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o 

których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod 

warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę 

wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.> 

3b. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki 

niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mogą otrzymywać dotacje z budżetu 

powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub 

placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część 

za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą 

być wykorzystane wyłącznie na: 

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele 

działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli 

odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo 

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem 

wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny, 

d) meble, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
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osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 

uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z 

budżetów tych jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane 

osobowe uczniów tych szkół i placówek. 

3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na każdego 

ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach, o którym mowa w 

ust. 3. 

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, 

przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio. 

[4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania 

dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.] 

<4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a–1c i 2–3b, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę 

obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o 

udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia 

dotacji.> 

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z 

budżetu państwa. 

4b. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w 

których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na 

każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota wydatków bieżących ustalonych dla 

szkół tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że 

osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych 

niewymienionych w ust. 4b przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie 

niższej niż 50% wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 
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4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub 

zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f oraz 3d-3i. 

4g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę 

obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenia 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do 

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, 

zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów 

pracowników służb społecznych oraz organów je prowadzących. 

8. [Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne 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 nie niższej 

niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli 

osoba prowadząca szkołę:] <Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne 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 nie niższej niż kwota przewidziana na 

jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca 

szkołę:> 

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji; 

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty 

ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

<8a. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego.> 

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od 

złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez 

słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych 

przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

Art. 94a. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w 
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publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych 

oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących 

obywateli polskich. 

1a. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z 

nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych 

szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach 

kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach: 

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także 

członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 

5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

6) osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin; 

7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

8) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin; 

9) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 

ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.); 

12) członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 

2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367); 

2) pkt 6, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w 

związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu. 

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki 

w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których 

mowa w ust. 2: 

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania; 
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2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący 

szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu 

kształcenia nauczycieli lub placówki; 

3) na warunkach odpłatności. 

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ 

prowadzący szkołę. 

4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę 

władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela 

przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym obywatelami 

polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; 

osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 

5. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce 

dydaktyczne. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

[1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do 

publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia 

nauczycieli i placówek, uwzględniając w szczególności rodzaje dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia, a także sposób 

kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;] 

<1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół 

artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oraz na kształcenia 

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 osób 

oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na 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;> 

2)  wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach 

ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia 

nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniając przewidywane 
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koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej 

odpłatności; 

3)  sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z uwzględnieniem wymiaru 

godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia; 

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w 

których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością 

świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie 

określonych na podstawie art. 91 ust. 2. 

 

<Art. 94b. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie 

oświaty i wychowania w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O SŁUŻBIE MEDYCYNY PRACY (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do: 

1) pracowników; 

2) osób pozostających w stosunku służbowym; 

3) osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą; 

3a) (uchylony); 

[4) kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, 

uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia;] 

<4) kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki 

zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia;> 

5) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 

6) osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w 

zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w 

ramach kary ograniczenia wolności. 
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2. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na: 

1) pracodawcach - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3; 

[2) szkole lub szkole wyższej - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4;] 

<2) szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

– w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4;> 

3) jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich - w odniesieniu do 

osób wymienionych w ust. 1 pkt 5; 

4) podmiocie zatrudniającym - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 6. 

2a. (uchylony). 

3. Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek: 

1) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi 

współpracujące; 

2) osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 3; 

3) rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków 

spółdzielni produkcji rolnej; 

4) byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym. 

4. (uchylony). 

 

Art. 21. 

1. Ze środków budżetu samorządu województwa finansuje się: 

1) zadania służby medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i e oraz 

pkt 3 i 4, a także w art. 20a pkt 1 lit. b; 

[2) zadania służby medycyny pracy, wykonywane zgodnie z art. 6 ust. 3;] 

<2) zadania służby medycyny pracy wykonywane zgodnie z art. 6 ust. 3, 

z zastrzeżeniem art. 21a;> 

3)  (utracił moc); 

4) działalność wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy obejmującą realizację zadań, o 

których mowa w art. 17 pkt 1-8, 11 i 12; 

5) działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania 

określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd 

województwa; 

6) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w 

przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z 

wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 

r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 

20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252). 

2. Z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, 

mogą być finansowane w całości lub w części programy prewencji zagrożeń zdrowia, o 

których mowa w art. 20a pkt 3. 

3. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana w odniesieniu do osób świadczących pracę 

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w 
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aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli 

obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy, jest finansowana z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

<Art. 21a. 

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny 

możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w 

miejscu nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

Art. 15. 

1. Władze publiczne, na zasadach określonych w ustawie, zapewniają uczelniom 

publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają 

pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach określonych w ustawie. 

2. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej są 

zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Rady 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie są 

zapewniane w częściach budżetu państwa, których dysponentami są minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego i minister właściwy do spraw nauki. Funkcjonowanie 

Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest 

finansowane w ramach środków przyznanych Radzie. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi 

prowadzonych przez nich prac; 

2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, 

rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta, uwzględniając 

zasadę, że wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rzecznika Praw Absolwenta i komisji 

dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie ustalana 

w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, 

określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, w wysokości 

adekwatnej do wykonywanych zadań. 

4. Zwrot kosztów podróży członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego, wyznaczonym przez nie recenzentom i ekspertom, rzecznikom 

dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta następuje na zasadach określonych dla 

pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 77
5
 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 

 

<Art. 15a. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie 

szkolnictwa wyższego w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.> 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) 

 

Art. 29. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub 

organizowanie sportu oraz jego promocję. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w 

środowisku szkolnym i akademickim. 

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą wspierać, 

w tym finansowo, rozwój sportu w jednostkach organizacyjnych służb podległych tym 

ministrom lub nadzorowanych przez nich. 

4. Z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia, są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi 

do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. 

5. Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w tym koszty 

badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie 

ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są 

finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizowania opieki 

medycznej, o której mowa w ust. 4, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa 

sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników. 

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań 

związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata 

lub mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu 

Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 29a. 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie kultury 

fizycznej w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 827) 

 

Art. 1. 

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. 3 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

"22) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to 

rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej 

formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 

1 pkt 2, ust. 2 lub 2a."; 

2) art. 5c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5c. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: 

1) art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c 

ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 i 10 oraz art. 62 ust. 1, 

1d, 1e i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik 

województwa; 

2) art. 5 ust. 7, art. 14 ust. 5g, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 4-6, 10, 12 i 14, 

art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje 

odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, 

zarząd województwa; 

3) art. 7 ust. 1d, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 

ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 

2b i 5d oraz art. 77 ust. 6 

- wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, 

marszałek województwa."; 

3) w art. 6: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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"2a. W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, 

zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 

przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez gminę.", 

b) uchyla się ust. 4; 

4) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych 

formach wychowania przedszkolnego.", 

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

"1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym 

może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.", 

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: 

"3b. Dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

  3c. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 3b, z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.", 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 

oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 3b, jest zadaniem własnym 

gminy.", 

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: 

"4a. Zadanie, o którym mowa w ust. 4, jest wykonywane przez gminę przez 

zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w: 

1) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę 

fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 
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3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w art. 90 ust. 1c, położonych na obszarze gminy. 

[4b. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze 

danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, 

przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie 

wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej 

formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także 

dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany 

pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną 

inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o 

którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć 

dziecko.] 

<4b. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze 

danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego 

przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w art. 90 ust. 1c, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej 

innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 

przez gminę – także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka 

do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne 

publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 

90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. Czas 

pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

innego publicznego przedszkola albo publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, 

o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, 

powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub 

innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których 

ubiegali się rodzice dziecka.> 

4c. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły, 

zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do 
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przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 30 

kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została 

przeprowadzona rekrutacja.", 

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Rada gminy: 

1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez gminę: 

a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

o których mowa w pkt 1.", 

h) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5i w brzmieniu: 

"5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 

zł za godzinę zajęć. 

5b. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, podlega 

waloryzacji. Waloryzacja dokonywana po raz pierwszy polega na 

pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5a, przez wskaźnik 

waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje 

wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym 

była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i 

zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 

września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika 

waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5c lub 5d. 

5c. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem określany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 

poz. 1227, z późn. zm.), za rok kalendarzowy, w którym była 

przeprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji 

dokonywanej po raz pierwszy - za rok 2013, wyniósł co najmniej 110, to 

wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje się jako wskaźnik 

waloryzacji. 

5d. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5c, nie został spełniony, to wskaźnik 

waloryzacji ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości 

średniorocznych wskaźników cen, towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 

w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia 

waloryzacja, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku 
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waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku 

poprzedzającego termin waloryzacji. 

5e. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 

końca marca roku, w którym jest dokonywana waloryzacja, o której mowa 

w ust. 5b, wysokość wskaźnika waloryzacji oraz maksymalną wysokość 

kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, po waloryzacji. 

5f. Publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat 

ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 1. 

5g. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w 

art. 90 ust. 1b, lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o 

której mowa w art. 90 ust. 1c, zwalnia rodziców w całości lub w części z 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach 

określonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. Organ prowadzący 

może upoważnić do udzielania tych zwolnień dyrektora przedszkola, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - także dyrektora 

odpowiedniej szkoły podstawowej. 

5h. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca publiczne przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w 

art. 90 ust. 1b, lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o 

której mowa w art. 90 ust. 1c, może przyznać częściowe lub całkowite 

zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego również w 

przypadkach innych niż określone przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 

2. 

5i. Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z 

opłat, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przedstawia w formie oświadczenia 

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.", 

i) uchyla się ust. 7, 

j) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

"8. Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz 

niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 

90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 

5, 5f, 6 i 9. 

9. Do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez organy, o których mowa w art. 5 ust. 3a i 5b, stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 5-5e, 5g, 5i i 6, z rym że kompetencje rady gminy określone w 

ust. 5 wykonują te organy."; 

pkt 5-19 pominięte 

20) w art. 90: 
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a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 

71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują 

dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub 

poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o 

planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji.", 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1o w brzmieniu: 

"1b. Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na 

każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym 

na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 

jeżeli przedszkole to: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez gminę, 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 

ust. 5 pkt 1 lit. a, 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i 

opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych, 

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą 

maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2, 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11<,> 

<6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, 

określone w rozdziale 2a > 

- z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie 

gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę 

na prowadzenie przedszkoli publicznych. 
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1c. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać 

dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania 

przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących 

ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, jeżeli ta inna forma: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 

ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 

ust. 5 pkt 1 lit. B<,> 

<3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 2a > 

- z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie 

gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę 

na prowadzenie przedszkoli publicznych. 

1d. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1b i 1c, odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536, z późn. zm.). 

1e. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne 

przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 

składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1b lub 1c, oraz podaje informację o planowanej liczbie 

uczniów. 

1f. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1d, oraz 

kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, 

uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków 

realizacji wychowania przedszkolnego. 

1g. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek 

zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca 

korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana 

przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla 

niepublicznych przedszkoli. 

1h. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, 

gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania 
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przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest 

obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 

1i. Informację o otrzymywaniu przez przedszkole lub inną formę wychowania 

przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1c lub 1o, 

wpisuje się do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1. Przepisy art. 82 

ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1c lub 1o, jest udzielana pod warunkiem, 

że osoba prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym dotacja 

została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert. 

[1k. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 

ust. 1b do wysokości kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie 

dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych, o których mowa w ust. 1b lub 1j, w przeliczeniu na 

jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a 

także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na 

ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole, do którego uczęszcza uczeń. 

1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której 

mowa w ust. 1c, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej 

tą formę, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 1c, do wysokości iloczynu kwoty wydatków 

bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości 

dotacji dla przedszkoli niepublicznych, o których mowa w ust. 1c, w 

przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą inną formę wychowania 

przedszkolnego, do którego uczęszcza uczeń i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji.] 

<1k. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej 

zgodnie z ust. 1b do wysokości kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości 

dotacji dla przedszkoli niepublicznych, o których mowa w ust. 1b lub 

1j, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
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stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą 

przedszkole, do którego uczęszcza uczeń. 

1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o 

której mowa w ust. 1c, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę formę, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c, do wysokości 

iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 

podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 

o których mowa w ust. 1c, w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia 

przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do 

której uczęszcza uczeń, i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.> 

1m. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania 

przedszkolnego otrzymujące dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 

1b, 1c lub 1o, może zrezygnować ze spełniania warunków, o których 

mowa odpowiednio w ust. 1b lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem 

roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: 

rodziców uczniów przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, organu udzielającego dotacji oraz kuratora oświaty, w 

terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

w którym ma nastąpić ta rezygnacja. 

1n. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć 

niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1c lub 1o, 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedszkole warunków 

określonych w ust. 1b albo stwierdzenia naruszenia przez inną formę 

wychowania przedszkolnego warunków określonych w ust. 1c. Cofnięcie 

dotacji następuje z urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, po uprzednim wezwaniu przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) osoby prowadzącej przedszkole lub inną formę 

wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków 

określonych odpowiednio w ust. 1b lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące. 

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, 

może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości 

wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 1b lub 1c. Rada 

gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji.", 

c) ust. 2b-2e otrzymują brzmienie: 

"2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełnłających warunków, o 

których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 

niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących 



- 68 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego 

ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi 

właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego. 

2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 

ust. 2b do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących 

w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę, i wskaźnika 

procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta pokrywa 

koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, niespełniających 

warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia 

objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w 

wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na 

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej 

liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 
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ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 

a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej 

przez gminę. 

2e. Jeżeli niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę 

formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten 

uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości 

iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 

podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę, i 

wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej 

do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej 

formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta pokrywa koszty udzielonej 

dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w 

gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę.", 

d) po ust. 2f dodaje się ust. 2g w brzmieniu: 

["2g. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w 

ust. 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na 

odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub na 

udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego 

roku budżetowego.",] 

<„2g. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek 

lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także 

placówkę, o których mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o 

którym mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub na udzielenie dotacji w 

terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 

budżetowego.”> 

e) ust. 3c i 3d otrzymują brzmienie: 

"3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane na rachunek 

bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 
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placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest 

przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 

w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie 

na: 

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek 

poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie 

osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni 

funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi 

zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem 

wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i 

udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

obejmujących: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i 

placówkach, 

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny, 

d) meble, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 

wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o 

podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy 

amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% 

ich wartości, w momencie oddania do używania.", 

f) ust. 4c otrzymuje brzmienie: 

"4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół 

publicznych niewymienionych w ust. 4b przysługują na każdego ucznia 

uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących 

ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji.", 

g) ust. 4e otrzymuje brzmienie: 
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"4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane na rachunek 

bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest 

przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia."; 

21) w art. 90u: 

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 

innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących 

szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze;", 

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie 

rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 

innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów 

prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym 

obszarze, uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności ułatwiających 

przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i 

gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organów 

prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i 

efektywności wydatkowania środków budżetowych;". 

 

[Art. 6. 

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5-5i i 8, 

art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 3d 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 80 ust. 3e-3g i 4 

ustawy zmienianej w art. 1, art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g i 3d ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 90 ust. 3e-3g i 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 stosuje się także 

odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.] 

<Art. 6. 

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5–5i 

i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 

3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 80 ust. 3e–

3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 90 ust. 1b, 1d–1f, 1h–1k, 1m–1o, 2b, 2c, 2g i 3d 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 90 ust. 3e–3g i 

4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 7 ust. 4 pkt 3, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 

15 stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych.> 

[Art. 15. 

Do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2d, 3 

i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 14, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2d, 3 i 3a 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 14, lub na 

udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.] 
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<Art. 15. 

Do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także placówkę, o których mowa w art. 90 ust. 

1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

oraz w art. 14, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 

90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, oraz art. 14, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego.> 

 

 


