BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 63)

U S T A W A z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

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
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-2uczniów 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.
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.
3g. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie
minister właściwy do spraw wewnętrznych.
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.
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-35c. 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, z
wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej
szkoły.
5ga. Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać wykonywania
zadań oświatowych, o których mowa w art. 5a ust. 2-2b, osobie prawnej utworzonej przez
tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka
samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje. W szczególności jednostka
samorządu terytorialnego nie może przekazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły
na podstawie ust. 5g, ani udzielić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły, placówki
lub innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie art. 58 ust. 3.
5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności:
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;
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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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), z dniem przekazania szkoły lub
placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na
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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
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.
<6aa. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 6a, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.>
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:
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higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi 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 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i
obsługi 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).
11. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z
realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów
międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych

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 roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8
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kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.]
<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 7 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 7 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.>
1b. (155) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może
także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. (156) (uchylony).
[3. (157) Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3a. (158) 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. (159) Dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.]
<3. Dziecko w wieku 6 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 6 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 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.>
3c. (160) Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 3b, z początkiem roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
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realizacji prawa, o którym mowa w ust. 3b, jest zadaniem własnym gminy.
4a. (162) 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.
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. (164) (uchylony).
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-95. (165) 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.

(166)

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

godzinę zajęć.
5b. (167) 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. (169) 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
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- 10 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. (170) 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. (171) 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. (172) 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. (173) 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. (174) 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.",
6. (175) Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się
odpowiednio.
7. (176) (uchylony).
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- 11 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.

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.
<2a. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 1a, następuje po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 2.>
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
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- 12 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.]
<4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i
sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.
14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego
przedszkola, 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 dziecka i opiekuna na zasadach
określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)
a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.>
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).
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.
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- 13 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. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
[2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.]
<2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.>

Art. 16.
[1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w
danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do
podjęcia nauki szkolnej.]
<1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.>
<1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz
zatrudniającą

pracowników

posiadających

kwalifikacje

określone

dla

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.>
[2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo
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- 14 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz
zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej
przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14
ust. 3.
3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w
przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła
podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało
przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już
rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.]
<2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.
3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na
wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok szkolny.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku
szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.>
[4a. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła
podstawowa, w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego,
dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora
publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu
spełniania tego obowiązku.]
4b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
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- 15 [4c. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje
przygotowanie

przedszkolne

w

przedszkolu

lub

w

innej

formie

wychowania

przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane

ze

względu

na

niepełnosprawności

sprzężone,

z

których

jedną

z

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 7, a także
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki. Przepisy art. 14a ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.]
<4c. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie
z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie
wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.>
[4d. Przepisy ust. 3-4c stosuje się odpowiednio do odraczania spełniania obowiązku
szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o
których mowa w art. 14 ust. 1a, z tym że do wniosku dołącza się także orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek może być złożony także w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.]
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum,
publicznych albo niepublicznych.
5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u
pracodawcy.
5b. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą
być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o
współpracy

bezpośredniej

zawieranych

przez

szkoły,

jednostki

samorządu

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
5c. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może
również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.
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- 16 6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o
których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o
przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły
podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o
spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i
publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia
zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.
6b. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy, o
których mowa w ust. 5a pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi
kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza,
prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył
18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na
kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz
informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu
obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych
zmian.
6c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych
Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach
śledczych - 15 lat,
2) przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek
nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
uwzględniając w szczególności opóźnienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe
uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uczęszczanie do szkoły lub umożliwienie
spełniania obowiązku nauki osobom przebywającym w zakładach karnych lub
aresztach śledczych.
7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
7a. (uchylony).
8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało
przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą.
9. (uchylony).
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia
dołączono:
1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
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. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie
art. 44zb.
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- 18 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.
12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a.
13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo
uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6.
14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11, albo nie zdał rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
<15. Przepisy ust. 1, 1a, 2, 5, 5a, 5c, 6 i 6b stosuje się odpowiednio do szkół
artystycznych realizujących kształcenie ogólne.>

<Art. 16a.
1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o
których mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może
być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 9 lat.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na
wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego w danym roku szkolnym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31
sierpnia.

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć

spełnianie obowiązku szkolnego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznoObjaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z
ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie
wychowania

przedszkolnego,

a dziecko

posiadające

orzeczenie

o potrzebie

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z
których

jedną

umiarkowanym

z niepełnosprawności
lub

znacznym,

jest

także

upośledzenie

w ośrodku

umysłowe

umożliwiającym

w stopniu
dzieciom

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami

sprzężonymi

realizację

odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Przepisy art. 14a ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.>

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 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
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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,
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).
<7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 4 i 5, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami
określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5.>
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- 21 [Art. 30.
1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem
odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty.
2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs
ogłasza wojewoda najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie
kuratora.
2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oświaty może być nauczyciel mianowany lub
dyplomowany mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku
wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.
2b. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty przeprowadza komisja konkursowa powołana
przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) trzej przedstawiciele wojewody;
3) dwaj przedstawiciele sejmiku województwa;
4) po

jednym

przedstawicielu

wojewódzkich

struktur

związków

zawodowych,

zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego;
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb
pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia
konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując
się sprawnością i efektywnością prac komisji.
4. Wicekuratorów oświaty powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek kuratora oświaty.]

<Art. 30.
1. Kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy.
2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu.
3. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.
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- 22 4. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym
nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.
5. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.
6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład
komisji konkursowej wchodzą:
1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) dwaj przedstawiciele wojewody;
3) po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych,
zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego.
7. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze
konkursu albo ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą obowiązki
kuratora oświaty.
8. Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie został
wyłoniony żaden kandydat, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po
zasięgnięciu opinii wojewody, może powołać na stanowisko kuratora oświaty
ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 5.
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie,
tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość
unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego
przeprowadzania, kierując się sprawnością i efektywnością prac komisji.
10. Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania powołuje i odwołuje wicekuratorów oświaty.
11. Stanowisko wicekuratora oświaty może zajmować osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.>
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1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie
oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w
szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami,
innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami
doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb
społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa;
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3) (uchylony);
4) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48;
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego:
a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół
publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz
szkół i placówek niepublicznych,
b) w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
6) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i
lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
6a) (uchylony);
6b) (uchylony);
6c) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych,

reprezentatywnych

w

rozumieniu

ustawy o

Radzie

Dialogu

Społecznego;
7) organizuje

olimpiady,

konkursy,

turnieje,

przeglądy

oraz

inne

formy

współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologicznopedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących
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doskonalenia nauczycieli;
10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w
szkołach;
<10a) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z
wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego i ministra właściwego do spraw rolnictwa;>
11) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania
i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
12) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach
dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu
zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na
obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
14) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w
zakresie obronności.
2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), a także programy rządowe, o których mowa w
art. 90u, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.
3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego.

Art. 44zm.
1. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze
wszystkich

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

pozytywne

końcowe

oceny

klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, oraz:
1) w przypadku szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy ponadto zdał ten egzamin;
2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której ostatni rok
nauki odpowiada klasie VI szkoły podstawowej lub klasie III gimnazjum - ponadto
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art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
2. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może za zgodą rady
pedagogicznej powtarzać ostatnią klasę i przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego.
<3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum
ogólnokształcącego, który nie zdał albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, ale
uzyskał w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej
klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zq, kończy szkołę artystyczną w zakresie kształcenia
ogólnego, co jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego.>

Art. 58.
1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który
określa jej typ, nazwę i siedzibę.
2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz
danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w
szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do
jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej
organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba
że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.
2a. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom
dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa
sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
[3. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek
publicznych danego typu, a w przypadku szkół artystycznych - zezwolenia ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.]
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samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:
1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której
zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu,
wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;
2) w przypadku szkół artystycznych:
a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – zezwolenia ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) realizujących także kształcenie ogólne – zezwolenia ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty.>
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, składa się wraz z projektem
aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły
lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w
którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać
przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym
mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określają, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez
osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie
uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.
6. Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę
podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
7. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu
kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkołą lub placówką.
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1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany,
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej
do prowadzenia szkół danego typu.
1a. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie
karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.
[2. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub
fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.]
<2. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna
prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia
na jej założenie.>
2a. (uchylony)
2b. (uchylony)
<2c. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na które
przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku
postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postanowienia
wydanego przez tego ministra.>
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szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia
likwidacji.
4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę
prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu
terytorialnego, o którym mowa w art. 58 ust. 3.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku
o likwidacji z końcem roku szkolnego.
6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub
placówki.
7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym
zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki
tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w
przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów.
8. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu
terytorialnego prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
9. Przekazanie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej
formy organizacyjno-prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)(6).
10. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić
tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1-6.
Przepisy art. 58 stosuje się odpowiednio.

Art. 62.
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub
placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut
zespołu nie stanowi inaczej.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 29 1c. (uchylony)
1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową
z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym
obwodem tej szkoły.
1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające
siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.
2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.
[3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga
zaopiniowania przez rady pedagogiczne.]
<3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga
zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub
placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do
zespołu, wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3, nie wymaga uzyskania
pozytywnej opinii kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 5b.>
4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach połączonych szkół lub placówek.
5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z
zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a
także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz
rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.
5a. (uchylony)
5b. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii
kuratora oświaty.
5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych,
szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się
językiem regionalnym, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół
artystycznych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół z
oddziałami dwujęzycznymi, szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół z oddziałami
sportowymi oraz szkół w podmiotach leczniczych, w domach pomocy społecznej, szkół
dla dorosłych, a także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szkoły te
mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący.
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prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi
organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania
organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu.

U S T A W A

z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.)

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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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)

(1)

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
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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.
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 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:
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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.
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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
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.",
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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. 55e, 5g, 5i i 6, z rym że kompetencje rady gminy określone w ust. 5 wykonują te
organy.";
5) w art. 14a:
a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
"1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli.
1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada
gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli o publiczne 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, wraz z publicznymi przedszkolami i publicznymi innymi
formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi
formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi
przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepublicznymi innymi formami
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, powinna zapewniać
dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy,
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego
obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, z domu do publicznego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o
którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, w których gmina zapewniła warunki
spełniania tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km.]
<2. Sieć publicznych przedszkoli, wraz z publicznymi przedszkolami i publicznymi
innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
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gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz
niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w
art. 90 ust. 1c, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 1,
zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa
w art. 14 ust. 3, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola,
o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, w których gmina zapewniła tym
dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do
korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.>
3. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 2, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo 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, 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) a rodzicami,
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.",
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"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.",
c) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:
"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
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daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą
inną formę wychowania przedszkolnego.";
6) w art. 14b:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego;",
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 16 ust. 8 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza
przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Dyrektorzy

publicznych

i

niepublicznych

przedszkoli

oraz

nauczyciele

prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym
mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu lub w innej formie
wychowania przedszkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie.";
7) po art. 14c dodaje się art. 14d w brzmieniu:
"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.
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.
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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.";
8) w art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której
dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem
lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą.";
9) w art. 17:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"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;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować
bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.",
b) w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"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.";
10) w art. 20 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;";
11) w art. 50 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki;";
12) w art. 59 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
"10. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może
przekształcić tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się
przepisów ust. 1-6. Przepisy art. 58 stosuje się odpowiednio.";
13) w art. 59a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przekształcenie publicznej formy, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. 7, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w publiczne przedszkole wymaga
zmiany zezwolenia na założenie tej formy. Przepisy art. 58 ust. 3-5 stosuje się
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przedszkola.";
14) w art. 62 po ust. 1c dodaje się ust. 1d i 1e w brzmieniu:
"1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę
podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na
obszarze objętym obwodem tej szkoły.
1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola
mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.";
15) w art. 71b:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"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 psychologicznopedagogicznych, 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.",
b) ust. 5d otrzymuje brzmienie:
"5d. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły podstawowej, organizuje
indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z
organem prowadzącym.";
16) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
"Art. 79a. Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej
mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania
przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym
na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń
uczęszcza

do

przedszkola

lub
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formy

wychowania

przedszkolnego,

pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której
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lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.";
17) w art. 80:
a) ust. 2-2d otrzymują brzmienie:
"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 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.
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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, 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
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przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia.",
b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e i 2f w brzmieniu:
"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.",
c) ust. 3c i 3d otrzymują brzmienie:
"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.
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;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 44 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.",
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"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.";
18) art. 83a otrzymuje brzmienie:
"Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1,
oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą.
2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o
którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675).";
19) w art. 89a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przekształcenie niepublicznej formy, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. 7, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w
niepubliczne przedszkole wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji
prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola
w trybie określonym w art. 82 ust. 5, z tym że do zgłoszenia do ewidencji dołącza się
statut przedszkola.";
20) w art. 90:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
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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)

(2)

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 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
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
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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, pomniejszone o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody
budżetu gminy.
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 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,
pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
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
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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 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
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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 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
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 49 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)

(3)

ust. 2b-2e otrzymują brzmienie:

"2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa
w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych
w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
prowadzonych przez gminę 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 prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
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
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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 prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
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
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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)

(4)

po ust. 2f dodaje się ust. 2g w brzmieniu:

"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, 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
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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:
"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:
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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. 3.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz.
814 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów
szkół i placówek oświatowych;";
2) w art. 8 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
"2a) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
udzielaną przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, według
form tej pomocy;";
3) w art. 13:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego obejmują:",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) spełnianie

obowiązku

rocznego

przygotowania

przedszkolnego

poza

przedszkolem albo inną formą wychowania przedszkolnego;",
c) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
"12) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym
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przyczyny wypadku;
13) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego.";
4) w art. 26a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane
identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia objętego pomocą psychologicznopedagogiczną

udzielaną

przez

przedszkole

lub

inną

formę

wychowania

przedszkolnego, obejmujące informację o objęciu ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną, z określeniem form tej pomocy.";
5) w art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego przekazują do zbioru danych
danego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, jako dane
dziedzinowe
pedagogiczną

dotyczące
udzielaną

liczby
przez

uczniów

objętych

przedszkole

lub

pomocą
inną

psychologiczno-

formę

wychowania

przedszkolnego, o których mowa w art. 8 pkt 2a, dane powstałe z przetworzenia
danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art.
26a ust. 2, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO
prowadzonej przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.";
6) w art. 42 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym - przedszkole lub
inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;";
[7) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o
zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole, zakładzie kształcenia
nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia
kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce
kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo
ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie
danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem
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uzupełniany.";
8) art. 46 otrzymuje brzmienie:
"Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, zakład kształcenia
nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń
odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach
danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego, szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub
kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych
SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę,
zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, do
których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w
szkole,

zakładzie

kształcenia

nauczycieli

lub

kolegium

pracowników

służb

społecznych.".]
<7) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO
informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub
kolegium

pracowników

służb

społecznych,

zakończeniu

przez

ucznia

kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego,
placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia
zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o
uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę
oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może
być zmieniany ani uzupełniany.”;
8) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę
w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu
edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy
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przedszkolnego,

szkoły

lub

kolegium

pracowników

służb

społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał,
informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium
pracowników służb społecznych.”.>

Art. 5.
1. [Z dniem 1 września 2016 r.:]
<Z dniem 1 września 2019 r.:>
1) oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się
przedszkolem;
2) przedszkole, o którym mowa w pkt 1, tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której
dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
3) dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, o którym mowa w pkt 2, do
końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej;
4) nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej prowadzącej dotychczas oddział lub
oddziały przedszkolne stają się nauczycielami zespołu, o którym mowa w pkt 2 i ust.
2.
[2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą szkół podstawowych, które w dniu 1 września 2016 r.
działają w ramach zespołu szkół. W takim przypadku przedszkole utworzone zgodnie z ust.
1 pkt 1 wchodzi w skład zespołu, w ramach którego działa szkoła podstawowa, w której
przed dniem 1 września 2016 r. działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.]
<2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą szkół podstawowych, które w dniu 1 września
2019 r. działają w ramach zespołu szkół. W takim przypadku przedszkole utworzone
zgodnie z ust. 1 pkt 1 wchodzi w skład zespołu, w ramach którego działa szkoła
podstawowa, w której przed dniem 1 września 2019 r. działały oddział przedszkolny
lub oddziały przedszkolne.>
3. Lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1 pkt 1, znajdujący
się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania
ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez przedszkole
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przebywających na terenie przedszkola, określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6.
4. Organ prowadzący przedszkole znajdujące się w lokalu, o którym mowa w ust. 3, jest
obowiązany

uzyskać

pozytywną

opinię

właściwego

komendanta

powiatowego

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
5. Odmowa wydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 4, następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust.
3, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i
opieki nad dziećmi.
Art. 7.
1. Od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej
formie wychowania przedszkolnego.
2. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w
ust. 1, z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata.
3. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem
własnym gminy.
4. W latach szkolnych 2013/2014-2016/2017 gmina zapewnia dzieciom możliwość
korzystania z wychowania przedszkolnego w:
[1) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub do
dnia 31 sierpnia 2016 r. - oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,
prowadzonych przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub do
dnia 31 sierpnia 2016 r. - oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,
prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze
gminy, lub]
<1) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych
przez gminę, lub
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lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych
przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub>
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub niepublicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, położonych na obszarze gminy - od roku
szkolnego 2015/2016.
Art. 10.
[1. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 sieć publicznych przedszkoli wraz z
publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi
zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę,
publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych
szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego,
prowadzonymi przez inną

osobę prawną lub

osobę fizyczną,

niepublicznymi

przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym

niniejszą

ustawą,

oraz

niepublicznymi

innymi

formami

wychowania

przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy
dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, możliwość
spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim możliwość realizowania wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do publicznego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym
mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.
90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w których
organ prowadzący zapewnił spełnianie tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km.]
<1. W roku szkolnym 2015/2016 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi
innymi

formami

wychowania

przedszkolnego,

oddziałami

przedszkolnymi

zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez
gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w
publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania
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niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz niepublicznymi innymi
formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinna zapewniać
zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim – możliwość realizowania wychowania
przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy
wychowania

przedszkolnego,

oddziału

przedszkolnego

zorganizowanego

w

publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art.
90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.
1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w których
organ prowadzący zapewnił spełnianie tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3
km.>
2. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 1, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.
Art. 11.
1. Kwota roczna, o której mowa w art. 14d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, wynosi:
1) w 2013 r. - 414 zł;
2) w 2014 r. - 1.242 zł;
3) w 2015 r. - 1.273 zł;
[4) w 2016 r. - 1.305 zł;]
<4) w 2016 r. – 1370 zł;>
5) w 2017 r. - 1.338 zł;
6) w 2018 r. - 1.370 zł;
7) w 2019 r. - 1.403 zł;
8) w 2020 r. - 1.437 zł;
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2. W latach 2013-2021 przepisu art. 14d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się.
3. Przepis art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się po raz pierwszy do dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2016.
4. [Pomniejszenie dotacji, o którym mowa w art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia w
latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017:]
<4. Pomniejszenie dotacji, o którym mowa w art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie zwalnia gminy z obowiązku
zapewnienia w roku szkolnym 2015/2016:>
1) dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 - warunków do
spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieciom czteroletnim, o których mowa w art. 7 ust. 1 - warunków do realizacji
prawa, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
5. W 2013 r. dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, przekazuje się w 4 częściach w terminie do 15. dnia każdego
miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się do dnia 30 września.
6. (6) Dotacja, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, na lata 2013, 2014 i 2015 jest rozliczana zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, z tym że przy rozliczaniu dotacji uwzględnia się konieczność
zwrotu części dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat
korzystających z wychowania przedszkolnego w roku, którego dotyczy dotacja, w
stosunku do liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat, na które dotacja została naliczona.

Art. 18.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, pkt 17 lit. c i d, pkt 20 lit. e i g oraz art. 2 - które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
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niniejszą ustawą, pkt 4 lit. a, pkt 14, 16 i art. 5 - które wchodzą w życie z dniem 1
września 2014 r.;
3) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą i art. 10 - które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
4) art. 1 pkt 2 w zakresie art. 5c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, pkt 4 lit. h w zakresie art. 14 ust. 5g-5i ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz lit. j w zakresie art. 14 ust. 9 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust.
6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 20 lit. b, c oraz
d - które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
[5) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c oraz i, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a i 4 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8, pkt 15 lit. b i art.
3 - które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
6) art. 1 pkt 4 lit. d, e oraz f w zakresie art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 2 i 3 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust.
7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - które wchodzą w
życie z dniem 1 września 2017 r.]
<5) art. 1 pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 15 lit. b – które wchodzą w życie z dniem 1
września 2016 r.;
6) art. 1 pkt 4 lit. d, e i f w zakresie art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – które wchodzą w życie
z dniem 1 września 2017 r.;>
<7) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. i, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8 i art. 3 –
które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.>
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- 62 U S T A W A z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1265)
[Art. 5.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 1 września 2016 r.]
<Art. 5.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy, o
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 1 września 2019 r.>

U S T A W A z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357)

Art. 19.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
[1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2016
r.;]
<1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1
września 2019 r.;>
2) art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia
2016 r.;
3) art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia
2015 r.;
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września 2014 r.

U S T A W A z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357)

Art. 19.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz.
814, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7:
a) uchyla się pkt 22,
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
"23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad
kolegium pracowników służb społecznych;";
2) w art. 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium pracowników służb
społecznych obejmują:";
3) w art. 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane prowadzonych
przez tego ministra:
a) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
b) publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,
c) publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
d) zespołów szkół lub placówek oświatowych;";
4) w art. 42 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) dane w związku z nauką ucznia - szkoła albo kolegium pracowników służb
społecznych, do którego uczeń uczęszcza;";
[5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o
zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników
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- 64 służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku
dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce
oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez
daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji staje się
nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.";
6) art. 46 otrzymuje brzmienie:
"Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez
przedszkole, inną

formę wychowania

przedszkolnego, szkołę lub

kolegium

pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w
ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w
związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,
szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do
bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których
uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w
szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.".]
<5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO
informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub
kolegium

pracowników

służb

społecznych,

zakończeniu

przez

ucznia

kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego,
placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia
zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o
uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę
oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może
być zmieniany ani uzupełniany.”;
6) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez
przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział
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- 65 przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę
w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu
edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy
wychowania

przedszkolnego,

szkoły

lub

kolegium

pracowników

służb

społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał,
informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium
pracowników służb społecznych.”.>
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