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          Warszawa, 28 stycznia 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 812) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 15 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest wykonanie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (K 35/12) dotyczącego ustawy o systemie 

oświaty. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 

Wskazany art. 22 zawiera upoważnienia do wydania rozporządzeń. Zakwestionowany 

przepis przewiduje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (a w odniesieniu 

do publicznych szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego) określi w drodze rozporządzenia warunki i sposób 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wskazane w kwestionowanym upoważnieniu 

sprawy „decydują o zasadniczych celach ustawy związanych z realizacją konstytucyjnego 

prawa do nauki. W kwestionowanym przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia, 

ustawodawca powierzył ministrowi uregulowanie zagadnień, które nie są określone 

w ustawie. W ten sposób rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 u.s.o. 

w istocie będzie aktem o charakterze samoistnym, a nie wykonawczym. Przepis ten narusza 

art. 92 ust. 1 Konstytucji przez to, że przekazuje do uregulowania w rozporządzeniu istotę 

danej kwestii związanej z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 
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Możliwość łatwego i arbitralnego zmieniania przepisów rozporządzenia w zakresie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów powoduje, że system oświaty przestaje być stabilny. Godzi to 

z kolei w konstytucyjne prawo do nauki. Niepewne są bowiem reguły, na podstawie których 

uczeń ma być oceniany, klasyfikowany i promowany”. 

Mając na uwadze powyższe, w celu dostosowania ustawy do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, materia zawarta w zakwestionowanym rozporządzeniu została przeniesiona 

do ustawy bez zmiany istoty rozwiązań. Dodano w ustawie rozdział 3a, który dotyczy 

oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów w szkołach publicznych oraz rozdział 3b, 

który dotyczy przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (art. 1 pkt 44). 

Ustawa wprowadza upoważnienia dla ministra do uregulowania w drodze rozporządzeń 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Ponadto ustawa wprowadza między innymi: 

1) możliwość wprowadzenia w szkole oceny opisowej od klasy I szkoły podstawowej 

do klasy ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej (art. 1 pkt 44, art. 44i); 

2) tryb, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w tym zastrzeżenia do rozstrzygnięć dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej (art. 1 pkt 44, art. 44zzw); 

3) odpłatność za przystąpienie po raz trzeci i kolejny do matury (art. 1 pkt 44, art. 44zzq); 

4) rezygnację z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej z zachowania 

(art. 1 pkt 44, art. 44f); 

5) zmianę w organizacji instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie egzaminów 

zewnętrznych. Podporządkowano w sposób formalny okręgowe komisje egzaminacyjne 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory współpraca merytoryczna była 

koordynowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (art. 1 pkt 13, art. 9c ust. 1a); 

6) uregulowanie na poziomie ustawy, bez zasadniczych zmian do obecnego stanu 

prawnego wymagań państwa wobec szkół jeśli chodzi o nadzór pedagogiczny 

(art. 1 pkt 26, 34, 36, 37, 38, 43, 60); 

7)  wprowadzenie w szkołach policealnych, w których program nauczania wymaga 

od kandydatów szczególnych, indywidualnych uzdolnień, dodatkowego kryterium 

w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji (art. 1 pkt 18, 22, 24); 
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8) poszerzenie zakresu zawodów, w których szkoły publiczne oraz niepubliczne 

o uprawnieniach szkół publicznych będą mogły prowadzić kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. Wskazano, że nie dotyczy to tylko zakresu zawodów, w których kształcą, 

ale także w danym obszarze zawodowym (art. 1 pkt 49). Zmiana ta umożliwi szkołom 

prowadzącym kształcenie zawodowe lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

9) uelastycznienie możliwości zwiększania liczby uczniów w klasach pierwszych, drugich 

i trzecich (art. 1 pkt 46); 

10) zwiększenie kwoty dotacji celowej w odniesieniu do niektórych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

(art. 1 pkt 28); 

11) umożliwienie przekazywania pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych 

do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z takimi potrzebami (art. 1 pkt 31); 

12) uproszczenie trybu uznawania świadectw wydawanych za granicą w celu ułatwienia 

osobom, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy kontynuowania nauki albo podjęcia 

nauki w szkołach wyższych (art. 1 pkt 64, 65); 

13) doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, 

w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej 

(art. 1 pkt 3 lit. d); 

14) finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich - zmiana art. 5b i dodany art. 7e 

ustawy o systemie oświaty oraz art. 30 ust. 10b i art. 35a ustawy – Karta Nauczyciela 

(art. 1 pkt 5 i 10 oraz art. 2 pkt 7 i 9). 

Ustawa nowelizująca dokonuje zmian także w innych ustawach to jest: 

– w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 2). Zaproponowano 

ograniczenie stosowania przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz publicznych 

placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 
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rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu 

usprawnienia realizacji zadań przez te placówki (art. 2 pkt 1, 2, 4, 8 i 10); 

– w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (art. 3). Zmiany mają charakter dostosowujący do zmian wynikających z ustawy 

o systemie oświaty; 

– w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 4).  

Zmiana ustawy jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w dodawanym do ustawy 

o systemie oświaty rozdziale 3b, w którym przewidziana została możliwość przystępowania 

do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których przeprowadza się egzamin 

maturalny, dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości. W przypadku przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów, będą oni otrzymywać zaświadczenie 

o uzyskanych wynikach. Uczelnia będzie mogła przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne 

dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej, z wyłączeniem egzaminów z przedmiotów, 

do których ten absolwent przystąpił na egzaminie maturalnym i posiada zaświadczenie 

o wynikach egzaminu maturalnego z tych przedmiotów; 

– w ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 5). Zmiana tej ustawy polega na wydłużeniu 

do pięciu lat możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego 

na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych lub jego poprawiania dla określonych 

w niej grup absolwentów. Absolwenci, którzy uczyli się według poprzedniej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, na podstawie której określone zostały wyżej wymienione 

standardy wymagań egzaminacyjnych, powinni mieć możliwość przystąpienia lub poprawy 

egzaminu maturalnego przez 5 lat, w oparciu o niezmienione wymagania egzaminacyjne; 

– w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 6). 

Zmiany tej ustawy wynikają z konieczności dostosowania do zmian przepisów ustawy 

o systemie oświaty przewidzianych tą nowelizacją oraz do zmian zawartych w ustawie – 

Karta Nauczyciela; 

– w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (art. 7). Zmiany dotyczą brzmienia art. 90 ust. 1b, 1c, 2b i 2d 

ustawy o systemie oświaty oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
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o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zostało jednakowo brzmiące 

sformułowanie dotyczące ustalania wysokości dotacji dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przedszkoli 

niepublicznych, w sytuacji gdy dana gmina dotująca nie prowadzi przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego – we wszystkich przypadkach kwota podstawy 

do wyliczenia dotacji powinna być pomniejszona o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Konsekwencją 

powyższej zmiany jest propozycja zmiany brzmienia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(w art. 7 pkt 2 niniejszej nowelizacji ustawy). Celem tej zmiany jest uporządkowanie stanu 

prawnego. Ma ona również charakter doprecyzowujący, w celu zapobieżenia ewentualnym 

problemom interpretacyjnym przy określaniu wydatków bieżących, w sytuacji gdy dana 

gmina dotująca nie prowadzi przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego; 

– w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (art. 8). Zmiana polega na skróceniu okresu przejściowego o jeden 

rok, tj. do rekrutacji na rok 2016/2017 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych. 

W tym czasie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych podlegać będą uczniowie z roczników, 

których zmiany wprowadzone powyższą ustawą objęły już jako uczniów gimnazjum. 

Dla tych uczniów zmiany rozciągnięto w czasie, wprowadzając przepisy przejściowe, tak aby 

nie zmieniały one sytuacji uczniów i wybranej przez nich dalszej ścieżki kształcenia. Z uwagi 

na to, że pojawiło się niebezpieczeństwo braku podstawy do przeprowadzania kontroli 

prawidłowości wykorzystania przekazywanej dotacji przez niepubliczne przedszkola 

i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio 

w art. 90 ust. 1b i 1c, proponuje się, aby przepis art. 90 ust. 4 wszedł w życie wcześniej, tj. 

z dniem 31 marca 2015 r; 

– w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (art. 9). Zmiana dotyczy zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niektórych 

uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

– w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw (art. 10). Nowelizacja ta ma na celu zaktualizowanie zmian 
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wprowadzanych przez tę ustawę w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w ustawie o systemie 

oświaty, które wejdą w życie z dniem 1 października 2016 r. 

Ustawa zawiera także szereg przepisów przejściowych.  

Ustawa ma wejść w życie 31 marca 2015 r. z wyjątkiem art. 26 ust. 2, który ma wejść 

w życie z dniem ogłoszenia.  

Ponadto szereg przepisów ustawy będzie wchodziło w życie stopniowo – art. 1 pkt 31 

dotyczący przekazywania pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb 

uczniów niepełnosprawnych wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

Grupa przepisów określona w art. 40 pkt 3 ustawy, w tym przepisy dotyczące egzaminu 

klasyfikacyjnego, warunków przechodzenia ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do innego typu szkoły publicznej, obsadzania stanowisk 

dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 

publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych 

placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 

rolniczych wejdzie w życie w dniu 1 września 2015 r. 

Art. 1 pkt 38 lit. a, b i d w zakresie art. 35 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, dotyczący 

umożliwienia właściwemu ministrowi przekazania zadania związanego z zapewnieniem 

sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego jednej z prowadzonych przez siebie 

placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym wejdzie w życie z dniem 

1 października 2015 r. 

Przepisy określone w art. 40 pkt 5 ustawy, w zakresie zadań okręgowych komisji 

egzaminacyjnych oraz organizacji instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie 

i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych i związany z tym zmieniony zakres kompetencji 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych wejdą w życie 

1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznie 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2998). 
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Projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Edukacji Nauki 

i Młodzieży, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 5 grudnia 2014 r., a następnie projekt 

ustawy został skierowany do podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (druk 

nr 3043), w którym w odniesieniu do przedłożenia rządowego między innymi: 

1) zrezygnowano z wprowadzania przepisu: 

– dotyczącego wydłużenia kadencji rad rodziców do 3 lat szkolnych, 

– mającego na celu rozszerzenie kompetencji rady rodziców o opiniowanie 

ustalonego przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, 

– przyznającego samorządowi uczniowskiemu prawo do zapoznania się z ustalonym 

przez radę pedagogiczną sposobem wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ nadzoru pedagogicznego, 

2) dodano i doprecyzowano kilka przepisów przejściowych; 

3) przyjęto także szereg zmian o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 stycznia 2015 r. zgłoszono 

17 poprawek i w związku z tym projekt ustawy ponownie został skierowany do komisji 

w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk nr 3043-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 stycznia 2015 r. przyjęto 

7 poprawek o charakterze redakcyjno–legislacyjnym. Natomiast nie uzyskały poparcia 

między innymi poprawki, które miały na celu: 

1) utrzymanie dotychczasowego brzmienia niektórych przepisów (art. 5a, art. 31 ust. 1 

pkt 9, art. 33); 

2) usunięcie regulacji zgodnie, z którą szkoły i placówki podejmują niezbędne działania 

w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu 

uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły 

lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego; 

3) wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą szkoła lub placówka publiczna prowadzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez 
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inną osobę prawną lub fizyczną – za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej 

założenie; 

4) wprowadzenie możliwości zaliczania do podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły także zajęć edukacyjnych, o których mowa w określonych 

przepisach.  

Za przyjęciem w całości projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 241 posłów, 206 było przeciw, a 2 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przedmiotowa ustawa oprócz regulacji mających na celu wykonanie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie wprowadza zmiany w wielu nie powiązanych 

ze sobą dziedzinach. Tak szeroki zakres zmian wprowadzanych w ustawie, która była 

wielokrotnie nowelizowana skutkuje jej nieczytelnością, co w konsekwencji może 

powodować problemy w jej stosowaniu. Przyjęta forma wprowadzania zmian w ustawie 

o systemie oświaty poprzez jej nowelizację oraz kolejne nowelizacje ustaw, które ją 

zmieniały powoduje naruszenie reguł wynikających z Zasad techniki prawodawczej. W myśl 

§ 84 Zasad techniki prawodawczej jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne 

albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio 

wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. 

2. Przedmiotowa ustawa nagminnie wprowadza różnego rodzaju „zastrzeżenia”. 

Zastrzeżenia określające wzajemną relację przepisów formułuje się tylko wówczas, jeżeli 

relacja ta nie jest oczywista i istnieje prawdopodobieństwo, iż właściwa interpretacja normy 

byłaby utrudniona. Nie należy, co do zasady, formułować zastrzeżeń w obrębie jednej 

podstawowej jednostki redakcyjnej albo następujących po sobie podstawowych jednostek 

redakcyjnych (w szczególności jeżeli jednostki te znajdują się w obrębie tej samej jednostki 

systematyzacyjnej). Wzajemna relacja przepisów powinna, co do zasady, wynikać z ich 

właściwego zamieszczenia w strukturze aktu normatywnego – § 23 ust. 3 Zasad techniki 

prawodawczej. 

Ponadto jeżeli istnieje konieczność sformułowania zastrzeżenia wyłącznie w celu 

poinformowania adresata, iż w innym przepisie sformułowano wyjątek od normy, używa się 

wyrażenia „z wyjątkiem …”. Jeżeli istnieje konieczność sformułowania zastrzeżenia 
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wyłącznie w celu poinformowania adresata, iż w innym przepisie sformułowano 

uszczegółowienie normy, używa się wyrażenia „z uwzględnieniem …”. 

Uwzględniając to, że przepisy ustawy nowelizowanej posługują się już krytykowaną 

metodą niezasadnego stosowania zastrzeżeń, uwaga ta ma charakter zalecenia, jakie należy 

uwzględnić podczas ewentualnych prac nad nową regulacją dotyczącą systemu oświaty. 

3. Art. 1 pkt 16 lit. b – w myśl zmienianego w art. 16 ust. 11 uczeń spełniający 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne 

na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 

szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił 

na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie 

art. 44zb. Natomiast zgodnie ust. 11a przepisu ust. 11 nie stosuje się do dzieci i młodzieży 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Należy zauważyć, że 

taka redakcja przepisu tzn. odnosząca się jedynie do osób, które posiadają orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym zawęża krąg podmiotów, w odniesieniu do których nie stosuje 

się przepisów dotyczących przeprowadzania rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

W konsekwencji osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

z innych powodów np. ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, a które spełniają obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, nie będą mogły z tego przepisu skorzystać. 

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 71b ust. 1 kształceniem specjalnym obejmuje się 

dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone 

niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy. Ponadto w art. 44zzr ustawodawca przewidział i uwzględnił możliwość 

przystępowania do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego w warunkach 

i formie dostosowanej do potrzeb osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z różnych, określonych w ustawie, powodów. 

W związku z powyższym należy wyjaśnić zasadność wprowadzenia przepisu 

wyłączającego stosowanie regulacji określającej uzyskiwanie rocznych ocen 
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kwalifikacyjnych na podstawie rocznych egzaminów kwalifikacyjnych jedynie do dzieci 

i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W przypadku braku 

uzasadnienia dla powyższego rozwiązania należy opracować i przyjąć odpowiednie 

poprawki. 

4. W myśl art. 1 pkt 44, w art. 44d dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji 

niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne 

trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie 

danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, 

w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Analogiczna 

redakcja przepisu została przyjęta w art. 44t w odniesieniu do uprawnień przyznanych 

dyrektorowi szkoły dla dorosłych w zakresie zwalniania słuchacza z realizacji niektórych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Natomiast zgodnie z art. 44zi dyrektor szkoły 

artystycznej może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

Użycie sformułowania „może zwolnić” powoduje, że w tym przypadku zwolnienie 

ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych między innymi ze względu 

na stan zdrowia będzie uzależnione od uznania dyrektora. Natomiast w dwóch pozostałych 

przypadkach, określonych w art. 44d i art. 44t, zastosowane określenie „zwalnia” powoduje 

obligatoryjność zwolnienia ucznia lub słuchacza odpowiednio przez dyrektora lub dyrektora 

szkoły dla dorosłych z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych między 

innymi ze względu na stan zdrowia. 

Z uwagi na analogiczne rozwiązania zawarte w tych przepisach nie znajduje się 

uzasadnienia dla ich różnicowania w zakresie wskazanych uprawnień dyrektora szkoły 

artystycznej, a także dyrektora szkoły lub dyrektora szkoły dla dorosłych. W związku 

z powyższym należy rozważyć przyjęcie poprawek w celu ujednolicenia uprawnień 

przyznanych dyrektorom poszczególnych rodzajów szkół w tym zakresie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 44, w art. 44zi wyrazy „może zwolnić” zastępuje się wyrazem 

„zwalnia”; albo 
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– w art. 1 w pkt 44, w art. 44d i w art. 44t wyraz „zwalnia” zastępuje się wyrazami 

„może zwolnić”; 

5. W art. 1 w pkt 44, w art. 44zc ustawodawca wskazał, że ocenianie, klasyfikowanie 

i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 44zd–44zp oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq. Należy zauważyć, że 

przytoczony przepis nie ma wartości normatywnej, a jedyną jego rolą jest podanie informacji 

dotyczącej przepisów, na podstawie których odbywa się ocenianie, klasyfikowanie 

i promowanie uczniów w szkole artystycznej. Należy podkreślić, że w myśl § 11 Zasad 

techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu 

norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień 

formułowanych norm. W związku z powyższym należy rozważyć przyjęcie poprawki mającej 

na celu usunięcie tego przepisu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 44 skreśla się w art. 44zc; 

6. Art. 1 pkt 44, art. 44zb pkt 8. W myśl art. 44n uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że 

roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w szkole 

policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, a także, 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

Zgodnie z art. 44jz ust. 1 wyżej przytoczone przepisy stosuje się odpowiednio do szkół 

artystycznych. Należy dodać, że przepisy art. 44n ust. 1–6 mają także odpowiednie 

zastosowanie w przypadku rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

Na podstawie art. 44zb pkt 8 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został 

obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu i formy przeprowadzania 
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sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, 

skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji. 

Natomiast na podstawie art. 44zq pkt 7 minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty 

i wychowania ma określić, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w art. 44n 

ust. 4, oraz obowiązek sporządzenia protokołu z prac tej komisji, z uwzględnieniem 

możliwości zwolnienia nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, z których będzie 

przeprowadzany sprawdzian wiadomości i umiejętności, z udziału w pracy tej komisji oraz 

informacji, jakie powinien zawierać protokół z prac tej komisji.  

W związku z powyższym, a w szczególności uwzględniając, to że przepisy art. 44n 

stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych, należy zauważyć, że zawarte 

w art. 44zq pkt 7 upoważnienie dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego ogranicza się jedynie do określenia składu komisji, o której mowa 

w art. 44 ust. 4 oraz obowiązku sporządzenia protokołu z prac tej komisji. Natomiast poza 

zakresem tego upoważnienia znajdują się między innymi kwestie dotyczące trybu i formy 

przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. 

Z kolei w rozporządzeniu, które ma wydać minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania, mają być uregulowane kwestie dotyczące między innymi trybu i formy 

przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, skład komisji, która 

przeprowadza ten sprawdzian, ale już bez wskazywania na obowiązek sporządzenia protokołu 

z prac tej komisji. Brak stosownego upoważnienia może skutkować tym, że w przypadku 

szkół publicznych, które nie są szkołami artystycznymi z tego rodzaju sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia nie będzie sporządzany protokół, a przebieg tego rodzaju 

egzaminu będzie jedynie odpowiednio udokumentowany. 

Reasumując, należy zauważyć, że analiza powyższych przepisów wydaję się wskazywać 

na to, że intencją ustawodawcy było nałożenie na ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania oraz ministra właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

obowiązku określenia, w drodze rozporządzenia, analogicznego zakresu spraw odpowiednio 

w przypadku szkół publicznych oraz publicznych szkół artystycznych. Jednakże w każdym 
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z wyżej wskazanych przypadków zakres tego upoważnienia jest zasadniczo różny. 

W związku z tym należy wyjaśnić zaistniałe rozbieżności i przyjąć ewentualne poprawki 

mające na celu ich usunięcie. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 44, w art. 44zb w pkt 8 wyrazy „odpowiedniego udokumentowania 

pracy komisji” zastępuje się wyrazami „obowiązek sporządzenia protokołu z prac tej komisji, 

z uwzględnieniem możliwości zwolnienia nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, 

z których będzie przeprowadzany sprawdzian wiadomości i umiejętności, z udziału w pracy 

tej komisji oraz informacji, jakie powinien zawierać protokół z prac tej komisji”; 

– w art. 1 w pkt 44, w art. 44zq w pkt 7 przed wyrazami „skład komisji” dodaje się 

wyrazy „tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2,”; 

7. Poprawki językowe: 

a) w art. 1 w pkt  44, w art. 44zb w pkt 8 wyrazy „komisji, o których mowa” zastępuje się 

wyrazami „komisji, o której mowa”, 

b) w art. 1 w pkt 44, w art. 44zza w ust. 7 wyrazy „ostatnią klasa” zastępuje się wyrazami 

„ostatnią klasą”, 

c) w art. 1 w pkt 44, w art. 44zzza w pkt 13 wyrazy „opłat pobieranych” zastępuje się 

wyrazami „opłaty pobieranej”. 
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