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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 499) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777) 

 

[Art. 2. 

System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana 

dalej "bazą danych SIO", i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej, zwane dalej 

"lokalnymi bazami danych SIO", oraz system teleinformatyczny.] 

<Art. 2. 

System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, 

zwana dalej „bazą danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.> 

 

Art. 3. 

1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące: 

1)   publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), 

zwanych dalej "szkołami i placówkami oświatowymi"; 

2)   innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty: 

a)  jednostek samorządu terytorialnego, 

b)  ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 

c)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

d)  okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
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e)  jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), 

f)  kuratoriów oświaty, 

g)  organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

h)  specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

i)   jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 6b ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

814 i 1579) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), które obejmują wspólną obsługą szkoły 

i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami obsługującymi", 

j)  izb rzemieślniczych 

- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty". 

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe: 

[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, oddziałach przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i 

placówek oświatowych;] 

<1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach 

oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i 

absolwentów szkół i placówek oświatowych;> 

2)   nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

2a)   nauczycieli, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty; 
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3)   osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 

2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4)   osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4; 

3)   niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u 

uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 

wychowania[.] <;> 

<4) podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO – 

należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do: 

a) Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33, 

b) bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych, o którym 

mowa w art. 40, 

c) bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41, 

d) bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42, 

e) bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 

43.> 

Art. 4. 

1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych: 

1)   zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach - Rejestr Szkół 

i Placówek Oświatowych, zwany dalej "RSPO"; 

2)   zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane 

dalej "zbiorami danych szkół i placówek oświatowych"; 

3)   zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane 

dalej "zbiorami danych jednostek"; 

4)   zbiory danych o uczniach; 

5)   zbiory danych o nauczycielach. 

[2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu 

terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, 

oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, 
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w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 

8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1629), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury 

informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. 

poz. 1250), tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju.] 

<2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz 

lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, 

w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), przy wykorzystaniu usług danych 

przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003), 

tworzonym i utrzymywanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.> 

 

[Art. 5. 

1. Lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu 

przekazywania danych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz 

pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych z rejestru PESEL. 

2. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych: 

1)   zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej - w przypadku lokalnej bazy danych 

SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową; 

2)   zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty - w przypadku 

lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jednostkę wykonującą zadania z 

zakresu oświaty; 

3)    zbiory danych o uczniach - w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez 

podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych SIO oraz 

podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych 

uczniów z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, a także w przypadku 

lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania 

do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych 

uczniów; 
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4)    zbiory danych o nauczycielach - w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej 

przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych nauczycieli do bazy danych SIO 

oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i 

danych nauczycieli z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. 

3. Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazywania danych do 

zbiorów danych w bazie danych SIO, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-5, oraz 

podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i danych z rejestru 

PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. 

4. W przypadku: 

1)   szkół i placówek oświatowych posiadających filie, 

2)   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia 

ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły, 

3)   szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, 

4)   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

- jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki 

oświatowej, zespołu, zakładu poprawczego albo schroniska dla nieletnich. 

5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory danych 

dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której 

mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych szkół i 

placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu, zakładów poprawczych i schronisk 

dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach, oraz zbiór danych wspólnych 

dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w 

ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz 

szkół w tych zakładach i schroniskach.] 

 

<Art. 5a. 

1. W przypadku: 

1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie, 

2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia 

ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły, 
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3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, 

4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

– do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę 

oświatową, zespół, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera wyodrębnione 

zbiory danych dotyczące odpowiednio: 

1) szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii;  

2) placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki; 

3) poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i 

schroniskach;  

4) danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, 

placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, 

szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół oraz zakładów poprawczych 

i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.> 

 

Art. 6. 

1. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

[2. Administratorem lokalnej bazy danych SIO jest kierownik podmiotu prowadzącego 

lokalną bazę danych SIO.] 

Art. 7. 

1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych: 

1)   nazwa; 

2)   nazwa skrócona; 

3)   typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej; 

4)   data założenia; 

5)   data rozpoczęcia działalności; 

6)   nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu; 

7)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem 

REGON", a w przypadku: 

a)  szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły 

wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, 

centrum kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla 

nieletnich - także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, 

centrum, zakładu lub schroniska, 

b)  szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo 

placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest 

organizacyjnie podporządkowana; 

8)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

9)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

10)  adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

11)  dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba 

prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny 

REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę 

oświatową - jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz 

numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

12)  status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa 

niepubliczna; 

13)  związanie organizacyjne szkoły: 

a)  (uchylona), 

b)  w podmiocie leczniczym, 

c)  w Ochotniczym Hufcu Pracy, 

d)  w jednostce pomocy społecznej, 

e)  w zakładzie poprawczym, 

f)  w schronisku dla nieletnich, 

g)  przy zakładzie karnym, 

h)  przy areszcie śledczym; 

14)  specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna; 
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[15)  określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły - w przypadku szkoły 

podstawowej i gimnazjum, którym obwód został ustalony;] 

<15) określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;> 

16)  etapy edukacyjne realizowane w szkole; 

17)  określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych; 

18)  rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została 

zorganizowana; 

[19)  profil kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku liceum profilowanego;] 

20)  zawód i specjalizacja - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 

21)  zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej; 

22)  (uchylony); 

23)   nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium 

pracowników służb społecznych; 

24)  informacja o posiadaniu internatu przez szkołę; 

25)  adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 

podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 

faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę 

oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby; 

26)  imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 

27)  data likwidacji; 

28)  dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki 

oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z 

rejestru REGON; 

<28a) informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o 

której mowa w art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty; 

28b) informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa 

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;> 
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29)  numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO"; 

30)  data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO; 

31)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

szkoły lub placówki oświatowej do RSPO. 

1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek 

oświatowych: 

1)   data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

3)   adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej 

i strony internetowej; 

4)   dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba 

prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny 

REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - jej imię (imiona), 

nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

5)   adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 

podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 

faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w 

przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - inny niż adres zamieszkania tej 

osoby; 

6)   imię i nazwisko dyrektora zespołu; 

7)   data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu; 

8)   data rozwiązania zespołu; 

9)   dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych 

wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON; 

10)  numer RSPO zespołu; 

11)  data wpisania danych zespołu do RSPO; 

12)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

zespołu do RSPO. 
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2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów 

szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31 i ust. 1a pkt 10-12, są generowane w RSPO 

automatycznie. 

[Art. 7a. 

Rodzaj i zakres danych gromadzonych w lokalnej bazie danych SIO w: zbiorze danych o 

szkole lub placówce oświatowej, zbiorze danych o jednostce, zbiorze danych o uczniach i 

zbiorze danych o nauczycielach, odpowiada rodzajowi i zakresowi danych gromadzonych w 

bazie danych SIO w: zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych 

jednostek, zbiorach danych o uczniach i zbiorach danych o nauczycielach, z wyjątkiem 

przypadków, w których w bazie danych SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych 

są gromadzone dane dziedzinowe powstające z przetworzenia odpowiednich danych 

identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, zgromadzonych w lokalnej bazie danych 

SIO.] 

Art. 8. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone 

następujące dane dziedzinowe: 

1)   dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia 

szkół i placówek oświatowych, w szczególności: 

a)  powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, 

b)  pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, 

c)  wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, 

[d)  podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem 

podręczników, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty - w przypadku szkół publicznych,] 

[e)  liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu,] 

<e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej 

korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego,> 

f)  danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 

etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia - w przypadku 

publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne 
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niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych, 

g)  kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

h)  wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, 

i)  liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających, 

j)  danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, w 

publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ministrów, 

k)   danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o 

których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2)   dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych: 

a)  liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz liczba 

form tej pomocy - według form pomocy, 

b)  liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci 

w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, 

oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których sporządzono diagnozy, według 

rodzajów tych diagnoz, 

c)  liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - 

uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych 

zajęć, 
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d)  liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym 

objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, 

według typów szkół i klas - dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii, 

e)  numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane 

dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętemu rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której 

uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, 

f)  liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie 

orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

2a)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub 

inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy; 

2b)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej 

pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie; 

2c)  dane dotyczące organizacji i działalności: 

a)  placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania: 

–  bursa - liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy, 

–  dom wczasów dziecięcych - liczba turnusów, 

b)  placówek oświatowo-wychowawczych - liczba uczestników zajęć, według rodzajów i 

form zajęć, 
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c)  placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - liczba form pozaszkolnych 

kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form, 

d)  placówek doskonalenia nauczycieli - liczba nauczycieli korzystających z innych niż 

kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form; 

3)   dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym 

roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek 

pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy; 

4)   dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach 

oświatowych: 

a)  liczba pracowników, 

b)  wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk. 

 

Art. 9. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane: 

1)   dane identyfikacyjne: 

a)  nazwa, 

b)  nazwa skrócona, 

c)  typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, 

f)  adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej 

i strony internetowej; 

2)   dane dziedzinowe dotyczące: 

a)  nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących 

ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w 

art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach 

sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych - dane o wysokości przeciętnego 
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wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych 

składników wynagrodzenia, 

b)   pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach 

obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach 

oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 

i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

–  liczba pracowników, 

–  łączna wysokość ich wynagrodzeń, 

–  wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk[.] 

<c) liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t 

ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z 

określeniem świadczeń tej pomocy.> 

 

Art. 11. 

[Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a 

w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, płeć, 

datę urodzenia oraz - jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia i dane 

dotyczące statusu ucznia:] 

<Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer 

PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), 

nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj 

pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:> 

1)   obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek 

rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2)   osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 
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3)   osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4)   osoba posiadająca ważną Kartę Polaka; 

5)   osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby; 

6)   osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany; 

6a)  osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek 

rodziny takiej osoby; 

7)   osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby; 

8)   osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

10)  osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 

lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. poz. 1650, z późn. zm.); 

11)   członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

11a)  osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej; 

13)  inny. 

Art. 14. 

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują: 

[1)   miejsce zamieszkania ucznia;] 

<1) miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych;> 

2)   klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza; 

3)    rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, 

sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, art. 22 ust. 2 pkt 6 i 11 

oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

[4)   profil kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku ucznia liceum profilowanego;] 
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5)   zawód - w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie 

zawodowe; 

5a)  uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji; 

6)   miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe; 

7)   zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej; 

8)   formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych; 

9)   status młodocianego pracownika; 

10)  korzystanie z indywidualnego nauczania; 

11)  realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki; 

12)  korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

13)  spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

14)  (uchylony); 

15)  informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy; 

16)  uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

z określeniem nazwy tego języka; 

17)  (uchylony); 

18)  uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu; 

19)  uzyskanie albo nieuzyskanie promocji; 

20)  korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; 

21)  ukończenie albo nieukończenie szkoły; 

22)  uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły 

artystycznej; 

23)  informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych; 

24)  (uchylony); 

25)   uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, według 

rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty formach działalności dydaktyczno-wychowawczej; 

[26)  uzyskanie karty rowerowej lub motorowerowej;] 
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<26) uzyskanie karty rowerowej;> 

27)  korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w 

art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

28)  wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, 

miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał 

miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

29)  korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której 

mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z 

określeniem rodzaju świadczeń; 

30)  informację o korzystaniu z internatu; 

31)  datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole[.] 

<32) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.> 

 

Art. 23. 

[Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku 

nauki oraz przyznawaniem przez gminę pomocy materialnej obejmują:] 

<Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania 

obowiązku nauki obejmują:> 

1)   informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i 

ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2)   informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub 

przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

3)   informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku; 

3a)  informację, o której mowa w art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby 

kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w 

art. 68a ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy[;] <.> 

[4)   informację o korzystaniu przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o 

której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz 

udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z określeniem świadczeń tej 

pomocy.] 
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[Art. 26a. 

1. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w 

tym poradnię specjalistyczną, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane 

identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia korzystającego z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej przez poradnię, obejmujące: 

1)   rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię; 

2)   rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy; 

3)   wydanie opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z 

określeniem rodzaju tych opinii; 

4)   numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym; 

5)   informację, czy dane, o których mowa w pkt 1-4, dotyczą dziecka do 3 roku życia, 

dziecka w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, w tym objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym, oraz ucznia, z podaniem typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza. 

2. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, w 

zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia 

objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę 

podstawową, inną formę wychowania przedszkolnego, obejmujące informację o objęciu 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z określeniem form tej pomocy. 

3. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę, w zbiorach danych uczniów, są 

gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, obejmujące: 

1)   informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

szkołę, z określeniem form tej pomocy; 

2)   informację o uczestniczeniu ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.), 
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Art. 26b. 

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczna, gromadzi w 

lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, dane identyfikacyjne i dane 

dziedzinowe uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, po pozytywnej weryfikacji danych 

identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. 

2. W celu weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-

pedagogiczna przekazuje te dane do bazy danych SIO. 

3. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo 

przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 

ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych tego ucznia. 

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, poradnia psychologiczno-

pedagogiczną gromadzi w lokalnej bazie danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi 

dziedzinowymi tego ucznia.] 

[Art. 28. 

Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku 

nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia 

i kraj pochodzenia.] 

<Art. 28. 

Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w 

przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, 

płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj pochodzenia.> 

[Art. 30. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 

oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 

przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w 

stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 

9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie 

dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli 

w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych - art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e 
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oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, 

ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących 

do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.] 

<Art. 30. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 

oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 

przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w: 

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 

pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f; 

2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego; 

3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach 

specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym 

wymiaru zatrudnienia;  

4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli 

w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;  

5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.> 

 

Art. 31. 

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

szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, 

zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do 

bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, 

art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie 

dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku 

nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych - art. 29 

ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 

29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych 
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uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych 

jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy 

przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w: 

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 

ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f; 

2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania 

kolejnego stopnia awansu zawodowego; 

3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli 

w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie 

dotyczącym wymiaru zatrudnienia;  

4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku 

nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;  

5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.> 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia 

organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania 

zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do 

finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów 

przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Art. 35. 

1. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON 

przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany są następnie przekazywane z bazy 

danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do RSPO przez podmiot 

zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis szkoły lub placówki 

oświatowej do rejestru REGON. 
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2. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce 

oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka oświatowa taką 

jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy danych SIO. 

3. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa w ust. 2, dane 

szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO. 

[4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, z bazy danych 

SIO do lokalnej bazy danych SIO okręgowej komisji egzaminacyjnej jest przekazywany 

komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.] 

<4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, w bazie 

danych SIO w zbiorze danych jednostek w zakresie właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jest generowany komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.> 

 

Art. 36. 

[1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do 

RSPO aktualne dane.] 

1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje 

do RSPO aktualne dane, z tym że aktualne dane dotyczące numeru telefonu, numeru 

faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły, placówki 

oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 10 i ust. 1a pkt 3, oraz aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 

1a pkt 5, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego także aktualne dane, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 – przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub 

zespołu szkół i placówek oświatowych.> 

2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne 

dane w terminie 7 dni od dnia zmiany. 

3. [W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły 

lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub 

placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od 
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dnia ich otrzymania od organu prowadzącego.] <W przypadku publicznej szkoły lub 

placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki 

oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania od organu prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 28a, które podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO 

przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego.> Organ 

prowadzący informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub 

placówki oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia 

zmiany. 

4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do 

RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są 

aktualizowane. 

[Art. 39. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych SIO: 

zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów 

danych o uczniach i zbiorów danych o nauczycielach przekazuje dane do bazy danych SIO 

bezpośrednio z prowadzonej przez ten podmiot lokalnej bazy danych SIO odpowiednio ze: 

zbioru danych o szkole lub placówce oświatowej, zbioru danych o jednostce, zbioru 

danych o uczniach i zbioru danych o nauczycielach, z wyjątkiem przypadków, w których z 

lokalnej bazy danych SIO, ze zbiorów danych uczniów, przekazuje się bezpośrednio do 

bazy danych SIO, do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, dane powstające z 

przetworzenia odpowiednich danych uczniów.] 

 

Art. 40. 

1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej 

przekazują dane dziedzinowe dotyczące: 

1)   warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i 

placówki oświatowej; 

2)   liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których 

stosunek pracy wygaśnie; 

3)   pracowników niebędących nauczycielami[.] <;> 
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<4) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

lub inną formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy; 

5) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz 

liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.> 

[2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 

zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia 

nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, 

placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 

zawodowego przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także 

dane dotyczące ich organizacji i działalności.] 

<2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 

zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-

wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują do 

zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich 

organizacji i działalności.> 

 [3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują do 

zbioru danych danej poradni, jako dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności 

poradni, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b-e, dane powstałe z przetworzenia danych 

identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, 

zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej 

przez poradnię. 

4. Przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, lub inne 

formy wychowania przedszkolnego przekazują do zbioru danych danego przedszkola, 

szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, jako dane dziedzinowe 

dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

przedszkole, szkołę podstawową lub inną 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 
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danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę 

podstawową lub inną formę wychowania przedszkolnego. 

5. Szkoły przekazują do zbioru danych danej szkoły, jako dane dziedzinowe dotyczące liczby 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę oraz 

liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, o których 

mowa w art. 8 pkt 2b, dane powstałe z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 3, zgromadzonych w zbiorach 

danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę.] 

 

Art. 41. 

 1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje 

egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zbiorów danych tych podmiotów 

przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące: 

1)   wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne; 

2)   pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów 

prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce 

nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące do zbiorów danych 

jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące 

pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych 

w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach 

marszałkowskich oraz jednostkach obsługujących. 

<2a. Gminy do zbiorów danych jednostek przekazują dane dziedzinowe dotyczące liczby 

uczniów, korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której 
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mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz 

udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z określeniem świadczeń 

tej pomocy.> 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych ich 

dotyczących dane identyfikacyjne. 

Art. 42. 

Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: 

1)   dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym - szkoła lub placówka oświatowa 

organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

kształcenie specjalne; 

2)   dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym - przedszkole, szkoła 

podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma 

wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza; 

3)    dane w związku z nauką ucznia - szkoła albo kolegium pracowników służb społecznych, 

do którego uczeń uczęszcza; 

4)   dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 i 17 - 

odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

5)   (uchylony); 

6)   dane, o których mowa w art. 19 - placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki 

artystyczne - ogniska artystyczne; 

6a)  dane, o których mowa w art. 19a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; 

7)   dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego - szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem; 

8)   dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe 

i gimnazja z wyznaczonym obwodem; 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[9)   dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów 

gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym - gminy;] 

<9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów 

szkoły podstawowej – gminy;> 

10)   dane w związku z egzaminem gimnazjalnym, egzaminem maturalnym i egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminami eksternistycznymi 

przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne - okręgowe komisje 

egzaminacyjne; 

11)  dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym - szkoła 

artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa 

komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół 

artystycznych; 

12)  dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, o których mowa w 

art. 25 - izby rzemieślnicze; 

13)  (uchylony); 

14)  dane w związku z podjęciem studiów wyższych - uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5. 

 

[Art. 44. 

1. Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych ucznia 

do bazy danych SIO przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia w celu 

ich weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. 

2. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo 

przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka 

oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego 

ucznia. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka 

oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego 

przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych tego 

ucznia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa 

przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego 

ucznia.] 
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<Art. 44. 

1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne 

i dane dziedzinowe ucznia. 

2. Dane identyfikacyjne ucznia podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia 

zawartymi w rejestrze PESEL.  

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji z rejestru PESEL do bazy danych SIO do 

zbioru danych uczniów jest przekazywane drugie imię (imiona), płeć, data i miejsce 

urodzenia oraz obywatelstwo ucznia. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia w zbiorze 

danych uczniów w bazie danych SIO jest generowana informacja o negatywnej 

weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa jest 

obowiązana niezwłocznie wyjaśnić stan faktyczny dotyczący niezgodności danych 

identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze 

PESEL.  

6. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie 

posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku 

pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi 

ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji 

właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokonuje sprawdzenia danych 

zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).  

7. W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego, o 

której mowa w ust. 6, podaje się: 

1) imię i nazwisko ucznia;  

2) numer PESEL ucznia; 

3) datę i miejsce urodzenia ucznia; 

4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, 

jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia; 

5) imiona i nazwiska rodziców ucznia; 

6) podstawę prawną przekazania informacji, o której mowa w ust. 6. 
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8. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO komunikat 

o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz zawiadamia o przekazaniu 

informacji rodziców albo pełnoletniego ucznia.  

9. Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o sposobie załatwienia 

sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności, także szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała 

informację, o której mowa w ust. 6.  

10. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa 

ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się.  

11. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO 

danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia zgodnie z ust. 10, co 

miesiąc począwszy od dnia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego 

ucznia, o której mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa otrzymuje z bazy 

danych SIO informację o liczbie uczniów tej szkoły lub placówki oświatowej 

niezweryfikowanych pozytywnie, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO. 

Informację taką otrzymuje także podmiot zobowiązany do przekazywania do RSPO 

danych tej szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 33.  

12. W przypadku ucznia szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym 

przepisów ust. 5–11 nie stosuje się. 

13. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka 

oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi 

dziedzinowymi tego ucznia.> 

Art. 44a. 

[1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i 

dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, 

po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub 

orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po 

pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi 

dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.] 
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<1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe 

ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, po 

przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub 

orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem 

specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa 

w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.> 

2. W celu weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi 

dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, szkoła lub placówka oświatowa 

przekazuje do bazy danych SIO: 

1)   numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym; 

2)   numer identyfikacyjny REGON poradni, która wydała opinię lub orzeczenie, o 

których mowa w pkt 1. 

[3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są 

czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej 

usunięte. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, 

szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i 

dane dziedzinowe ucznia, o których mowa w art. 12.] 

[5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, 

szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 

ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio.] 

<5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 

12, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepis 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 45. 

[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.] 

<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 bazie danych SIO, z 

dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani 

uzupełniany.> 

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 

których mowa w art. 14 pkt 25. 

Art. 47. 

[1. Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu 

oświaty, zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych 

SIO, przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne nauczyciela w celu ich 

weryfikacji z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL. 

2. Do przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO przepisy art. 44 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu 

oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe 

nauczyciela.  
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2. Do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela z danymi osobowymi 

nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL przepisy art. 44 ust. 2–12 stosuje się 

odpowiednio.> 

3. W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL szkoła lub placówka 

oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy 

danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego nauczyciela. 

 

Art. 48. 

1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową albo inną jednostkę wykonującą 

zadania z zakresu oświaty do bazy danych SIO informacji o dacie rozwiązania albo 

wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela lub zakończenia obowiązywania umowy 

cywilnoprawnej, zbiór danych nauczyciela [w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej 

przez tę szkołę, placówkę lub jednostkę] <w bazie danych SIO>, z dniem przekazania tej 

informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i g, ust. 3 pkt 1 lit. c i e oraz ust. 4 pkt 5. 

 

[Art. 49. 

Przekazanie danych do bazy danych SIO z lokalnej bazy danych SIO jest równoznaczne z 

potwierdzeniem przez kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO 

zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki 

oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.] 

 

<Art. 49. 

Przekazanie danych do bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 

kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO 

zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, 

placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.> 

 

Art. 50. 

1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku [zakładów kształcenia 

nauczycieli i] kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 

października, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i placówek 
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oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu 

oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w 

bazie danych SIO, są sporządzane: 

1)   zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, 

niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między 

poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; 

2)   zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej. 

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO 

jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki 

oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym 

od pracy, w najbliższym dniu roboczym. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe, w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO 

zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w 

zestawieniach. 

4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu 

terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z 

danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością 

prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i 

administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę 

samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 

5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę 

oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez 

szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych 

danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz 

informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o 

konieczności sprawdzenia przekazanych danych. 

6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których 

dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5: 
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1)   potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym 

odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę 

lub placówkę oświatową lub 

2)   dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane dane 

oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra 

prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest 

ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez 

jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę 

oświatową prawdziwości danych. 

Art. 51. 

1. Dane zgromadzone w RSPO są jawne, z wyjątkiem: 

1)   numeru PESEL i adresu miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej publiczną 

albo niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową; 

2)   numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

3)   gromadzonych na potrzeby rejestru REGON danych dotyczących przewidywanej 

liczby pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków rolnych, które są objęte 

tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej. 

[2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany do 

przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub placówka 

oświatowa, której dane te dotyczą, za pośrednictwem lokalnej bazy danych SIO 

prowadzonej odpowiednio przez podmiot zobowiązany albo szkołę lub placówkę 

oświatową.] 

<2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany 

do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub 

placówka oświatowa, której dane te dotyczą.> 

3. Dane objęte zakresem przedmiotowym rejestru REGON, a nieobjęte zakresem 

przedmiotowym RSPO, nie podlegają udostępnieniu z bazy danych SIO. 

4. RSPO jest dostępny na portalu systemu informacji oświatowej. 
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[Art. 52. 

1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe uczniów i dane dziedzinowe 

nauczycieli zgromadzone w odpowiednio zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych 

nauczycieli, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53-55 i 57-59. 

2. Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru PESEL dane 

osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli w zakresie określonym odpowiednio w art. 

53-55 i 57-59. 

3. Dane dziedzinowe ucznia i dane dziedzinowe nauczyciela pozyskane z bazy danych SIO 

oraz dane osobowe ucznia i dane osobowe nauczyciela pozyskane z rejestru PESEL za 

pośrednictwem bazy danych SIO są gromadzone w zbiorze danych ucznia lub zbiorze 

danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO. 

4. Dane z bazy danych SIO oraz dane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO 

są pozyskiwane do lokalnej bazy danych SIO bezpośrednio z bazy danych SIO.] 

 

<Art. 52. 

1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe 

uczniów oraz nauczycieli zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych uczniów 

oraz zbiorach danych nauczycieli: 

1) w zakresie określonym w art. 42 oraz art. 43, przez podmioty, które przekazały te 

dane; 

2) w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, przez 

podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59. 

2. Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru PESEL dane 

osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli przez podmioty uprawnione, o których 

mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, w zakresie określonym odpowiednio w art. 

53 i art. 55 oraz art. 57–59. 

3. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe szkół i placówek 

oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek wykonujących zadania z zakresu 

oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych 

oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie określonym w art. 40 oraz art. 41, przez 

podmioty, które przekazały te dane.> 
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[Art. 56. 

 1. Trzy razy w roku, według stanu na dzień 31 marca, 30 września i 31 grudnia, w celu 

kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, następuje porównanie danych osób w wieku od 5 do 18 lat, 

zgromadzonych w rejestrze PESEL, obejmujących imiona, nazwiska i numery PESEL tych 

osób, z danymi identyfikacyjnymi uczniów w wieku od 5 do 18 lat, zgromadzonymi w 

zbiorach danych uczniów w bazie danych SIO, obejmującymi imiona, nazwiska i numery 

PESEL tych uczniów. 

2. W celu porównania danych zgodnie z ust. 1 dane identyfikacyjne uczniów, o których mowa 

w ust. 1, zgromadzone w bazie danych SIO są przekazywane z bazy danych SIO do 

rejestru PESEL. 

3. Jeżeli w wyniku porównania danych okaże się, że w rejestrze PESEL znajdują się dane 

osób, których danych brak jest w bazie danych SIO, z rejestru PESEL do bazy danych SIO 

jest przekazywana informacja zawierająca numery PESEL tych osób.] 

 

Art. 57. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów 

do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez te jednostki, mogą pozyskiwać [do 

lokalnych baz danych SIO] następujące dane ucznia ubiegającego się o przyjęcie do tych 

szkół: 

1)    z rejestru PESEL - drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia; 

2)    z bazy danych SIO - miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której uczeń 

uczęszczał, wyniki egzaminu gimnazjalnego, informację o uzyskaniu tytułu laureata 

olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dane, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli przyjmowanie uczniów do prowadzonych przez te jednostki szkół 

ponadgimnazjalnych odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane po wyrażeniu przez rodziców ucznia 

albo pełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie i przetwarzanie. 

4. Pozyskanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przekazaniu do bazy danych 

SIO danych identyfikacyjnych ucznia oraz oświadczenia odpowiednio wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty powiatu lub marszałka województwa o wyrażeniu przez 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia zgody, o której mowa w ust. 3. 
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[5. Z dniem 1 września danego roku jednostka samorządu terytorialnego usuwa z lokalnej 

bazy danych SIO pozyskane z bazy danych SIO dane, o których mowa w ust. 1.] 

 

Art. 59. 

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące w związku z prowadzeniem 

obsługi szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela: 

[1)    z rejestru PESEL - płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;] 

<1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, 

obywatelstwo;> 

2)   z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje 

do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i 

doskonalenia zawodowego. 

Art. 60. 

1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być 

pozyskane [do lokalnej bazy danych SIO] przez podmiot uprawniony do ich pozyskania 

po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie. 

2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po 

przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich 

pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1, a 

w przypadku pozyskania danych, o których mowa w art. 59 pkt 2 - również danych 

identyfikacyjnych nauczyciela. 

Art. 61. 

1. Regionalne izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy danych SIO, pozyskiwać 

dane objęte sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela. 

[2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane po uzyskaniu przez prezesa 

regionalnej izby obrachunkowej upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym 

mowa w art. 68 ust. 1.] 

Art. 62. 

1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, dane 

dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego absolwenta oraz dane 

identyfikacyjne szkoły ponadgimnazjalnej, którą absolwent ukończył. Dane te są 
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pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody na ich 

pozyskanie. 

[2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane przez uczelnię po uzyskaniu przez 

rektora uczelni upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 

ust. 1.] 

3. W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje do bazy danych 

SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta. 

4. Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których mowa w ust. 1, 

pozyskane z bazy danych SIO. 

5. Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która pozyskała z bazy 

danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1, przekazuje do bazy danych SIO, 

w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji, informację o nazwie uczelni i kierunku 

studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent 

nie został przyjęty na kierunek studiów - informację o nazwie uczelni i formie studiów. 

 

Art. 64. 

1. Główny Geodeta Kraju, w celu lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych 

oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, pozyskuje z bazy danych 

SIO następujące dane: 

[1)   nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ szkoły 

albo rodzaj placówki oświatowej oraz określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) 

szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym obwód został ustalony;] 

<1) nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ 

szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;> 

2)   nazwę, nazwę skróconą, typ i adres siedziby innej jednostki wykonującej zadania z 

zakresu oświaty. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są pozyskiwane przy wykorzystaniu usług danych 

przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

 

<Art. 64a. 

1. Prawo do pozyskania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i 

nauczycieli z bazy danych SIO przysługuje na wniosek: 
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1) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania; 

2) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych 

oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia postępowania; 

3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego; 

4) organom administracji publicznej oraz państwowym i samorządowym 

jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych określonych w odrębnych przepisach. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, we wniosku wskazuje: 

1) imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy, 

a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, 

datę urodzenia oraz – jeżeli osoba nie jest obywatelem polskim – kraj 

pochodzenia; 

2) zakres danych dziedzinowych dotyczących osoby, o której mowa w pkt 1; 

3) postępowanie sądowe, postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające lub 

inne zadanie publiczne określone w odrębnych przepisach, uzasadniające 

pozyskanie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia lub 

nauczyciela z bazy danych SIO.  

3. Wniosek składa się do administratora bazy danych SIO.> 

 

[Art. 67. 

Dostęp do bazy danych SIO, obejmujący przekazywanie danych do bazy danych SIO, 

pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwanie danych z rejestru 

PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, ma kierownik podmiotu zobowiązanego do 

przekazywania danych do bazy danych SIO oraz kierownik podmiotu uprawnionego do 

pozyskiwania danych z bazy danych SIO. W przypadku regionalnej izby obrachunkowej 

dostęp do bazy danych SIO, obejmujący pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 61 ust. 

1, za pośrednictwem bazy danych SIO, ma prezes regionalnej izby obrachunkowej. 
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Art. 68. 

1. Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy 

danych SIO, zwanego dalej "upoważnieniem". 

2. Upoważnienia udzielają: 

1)   minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - kierownikom innych jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu 

terytorialnego i jednostek obsługujących, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb 

obrachunkowych i rektorom uczelni; 

2)   wojewodowie: 

a)  wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom 

województw, 

b)  przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów oraz 

związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, które 

obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, 

związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego; 

3)   ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 

powiatów i marszałkowie województw odpowiednio - dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz 

kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i 

placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, 

w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu 

województwa. 

3. Upoważnienia udziela się na czas określony obejmujący: 

1)   okres zajmowania stanowiska przez kierownika podmiotu zobowiązanego do 

przekazywania danych do bazy danych SIO, wojewodę oraz prezesa regionalnej izby 

obrachunkowej, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat; 

2)   okres pełnienia funkcji przez rektora uczelni, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat - w 

przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji na studia wyższe. 

4. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.] 

 

 

 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 67. 

Dostęp do bazy danych SIO jest uprawniony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 68. 

1. Do dostępu do bazy danych SIO są upoważnieni: 

1) kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych 

SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych identyfikacyjnych 

i danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru 

PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, 

2) prezes regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie, o którym mowa w art. 61, 

3) rektor uczelni – w zakresie, o którym mowa w art. 62 

– przez okres pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat. 

2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do dostępu do bazy 

danych SIO odpowiednio: 

1) pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu obsługującego 

daną jednostkę; 

2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu, o którym 

mowa w ust. 1, lub przez niego nadzorowanej; 

3) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki 

obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych 

przez ich kierowników. 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 

5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1, w ramach posiadanego zakresu dostępu 

do bazy danych SIO, może w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, określić zakres 

dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:  

1) RSPO;  

2) zbioru danych szkół i placówek oświatowych;  

3) zbioru danych jednostek; 

4) zbioru danych uczniów;  

5) zbioru danych nauczycieli; 

6) potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3–7.> 
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[Art. 68a. 

1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, może 

upoważnić pracownika lub pracowników urzędu obsługującego ten podmiot, kierownika 

jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku 

wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu i marszałka województwa - 

także kierownika jednostki obsługującej, lub pracownika albo pracowników tych 

jednostek wyznaczonych przez ich kierowników, zwanych dalej "osobą reprezentującą 

podmiot udzielający upoważnienia", do: 

1)   udzielania upoważnień w jego imieniu; 

2)   cofania upoważnień w jego imieniu. 

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak 

niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Osoba reprezentująca podmiot udzielający upoważnienia uzyskuje dostęp do bazy danych 

SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio: 

1)   ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - osobie reprezentującej 

ministra oraz wojewodę; 

2)   wojewodę - osobie reprezentującej wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), 

starostę powiatu i marszałka województwa. 

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie reprezentującej 

podmiot udzielający upoważnienia przepisy art. 69-71 stosuje się odpowiednio.] 

 

[Art. 69. 

1. Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy 

danych SIO. 

2. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, składa, w postaci elektronicznej, wniosek o 

udzielenie upoważnienia. 

3. Wniosek zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz stanowisko osoby, której ma być udzielone upoważnienie, oraz w 

szczególności: 

1)   określenie typu użytkownika SIO: 

a)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, 
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b)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych dziedzinowych do bazy danych SIO 

odpowiednio do: zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych 

jednostek, zbiorów danych uczniów lub zbiorów danych nauczycieli, 

c)   podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych z bazy danych SIO lub 

danych osobowych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, 

d)  regionalna izba obrachunkowa, 

e)  wojewoda; 

2)   nazwę użytkownika SIO; 

3)   określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową - w przypadku 

wniosku o udzielenie upoważnienia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej; 

4)   numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej; 

5)   okres, na jaki ma być udzielone upoważnienie. 

 

Art. 70. 

1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, sprawdza 

poprawność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, oraz 

tożsamość osoby, której wniosek dotyczy. 

2. Upoważnienie jest udzielane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku 

oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. 

3. Upoważnienie zawiera: 

1)   imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej; 

2)   określenie typu i nazwy użytkownika SIO; 

3)   określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową - w przypadku 

upoważnienia dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 

4)   zakres dostępu do bazy danych SIO osoby upoważnionej, w zależności od typu 

użytkownika SIO; 

5)   okres, na który udziela się upoważnienia (okres ważności upoważnienia); 

6)   datę udzielenia upoważnienia; 

7)   podpis osoby reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia; 

8)   podpis osoby upoważnionej; 

9)   klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: "Osoba upoważniona do 

przetwarzania danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji 

oświatowej, określonym w niniejszym upoważnieniu, jest zobowiązana do zachowania 
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ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy 

informacji o ich zabezpieczeniu.". 

Art. 71. 

Wraz z udzieleniem upoważnienia osoba upoważniona otrzymuje niepowtarzalny identyfikator 

użytkownika SIO. 

Art. 72. 

1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić do dostępu do bazy 

danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego podmiot, 

o którym mowa w art. 67, kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi 

podmiotu, o którym mowa w art. 67, lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku 

jednostki samorządu terytorialnego - także kierownika jednostki obsługującej lub 

pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników. 

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak 

niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Osoba, której udzielono upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dostęp do bazy 

danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio ministra, 

wojewodę, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę powiatu i marszałka 

województwa, o których mowa w art. 68 ust. 2, właściwego do udzielenia upoważnienia 

kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67. 

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie, o której mowa w ust. 

1, przepisy art. 69-71 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 73. 

1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1-4, osoba upoważniona 

przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 68 ust. 2, który udzielił upoważnienia, 

informację zawierającą dane, które uległy zmianie, oraz aktualne dane, wraz z kopią 

upoważnienia i kopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Informację przekazuje 

się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się procedurę weryfikacji dostępu. 

Art. 74. 

1. Podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, niezwłocznie cofa upoważnienie: 
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1)   w przypadku udzielenia upoważnienia na podstawie nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych; 

2)   udzielone kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 - w przypadku odwołania 

kierownika tego podmiotu z zajmowanego stanowiska, rozwiązania z nim umowy o 

pracę lub wygaśnięcia jego mandatu; 

3)   udzielone osobie reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia - w przypadku 

odwołania upoważnienia, o którym mowa w art. 68a ust. 1, na wniosek 

reprezentowanego podmiotu udzielającego upoważnienia; 

4)   udzielone osobie, o której mowa w art. 72 ust. 1 - w przypadku odwołania 

upoważnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1, na wniosek kierownika podmiotu, o 

którym mowa w art. 67; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 6. 

2. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo zespołu 

szkół lub placówek oświatowych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do 

RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 i ust. 1a pkt 6. 

3. Wniosek o cofnięcie upoważnienia zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu składającego wniosek; 

2)   imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej; 

3)   określenie typu i nazwy użytkownika SIO. 

4. Wraz z cofnięciem upoważnienia podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przekazuje do 

bazy danych SIO informację o cofnięciu upoważnienia. 

5. Dostęp do bazy danych SIO jest blokowany z dniem przekazania do bazy danych SIO 

informacji, o której mowa w ust. 4. 

Art. 75. 

1. Na wniosek osoby upoważnionej, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż 

na miesiąc przed upływem terminu ważności upoważnienia, okres ważności upoważnienia 

może zostać przedłużony na kolejny okres, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3. Przepisy art. 69 

ust. 1 i 2 oraz art. 70 i 71 stosuje się odpowiednio. 

2. Wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia zawiera: 

1)   imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej; 

2)   określenie typu i nazwy użytkownika SIO; 

3)   okres, na jaki ma być przedłużone upoważnienie. 
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Art. 76. 

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

procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, w tym szczegółowy zakres danych 

zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO i sposób 

potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. Rozporządzenie powinno 

uwzględniać prawidłową realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z 

dostępem i użytkowaniem systemu informacji oświatowej.] 

 

<Art. 69. 

Warunkiem uzyskania dostępu do bazy danych SIO jest zalogowanie do systemu 

teleinformatycznego osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, za 

pomocą danych dostępowych, obejmujących niepowtarzalny identyfikator użytkownika 

SIO (login) i hasło.  

Art. 70. 

1. Dane dostępowe osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1, przyznaje:  

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub osoba przez niego 

upoważniona – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu 

oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek 

obsługujących, kuratorom oświaty, prezesom regionalnych izb obrachunkowych 

oraz rektorom uczelni; 

2) kurator oświaty lub osoba przez niego upoważniona: 

a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów 

i marszałkom województw, 

b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów 

oraz związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek 

obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe 

założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach 

związku międzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-

gminnego; 

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 

powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione 

odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane 

identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz kierownikom jednostek 
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obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe 

założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach 

jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu 

województwa. 

2. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, dane 

dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie 

upoważnienia, o której mowa w art. 68 ust. 1, pod warunkiem że sama posiada 

uprzednio przyznane dane dostępowe. 

3. Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowych dla osoby, o której 

mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Upoważnienia 

udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych lub osoba przez niego 

upoważniona, o której mowa w ust. 1, uzyskują dostęp do bazy danych SIO pod 

warunkiem, o którym mowa w art. 69. Przepisy ust. 2 i art. 71 stosuje się.  

 

Art. 71. 

1. W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 

ust. 1 lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych 

dostępowych.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być 

przyznane dane dostępowe, oraz w szczególności: 

1) określenie typu użytkownika SIO: 

a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, 

b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów danych szkół 

i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych 

o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach, 

c) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO, odpowiednio ze 

zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach, lub danych 

osobowych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, 
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d) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół 

i placówek oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół 

i placówek oświatowych, 

e) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów 

danych jednostek, 

f) kurator oświaty,  

g) regionalna izba obrachunkowa, 

h) rektor uczelni; 

2) nazwę użytkownika SIO; 

3) okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy, o 

których mowa w art. 68 ust. 1 lub 3; 

4) w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 – imię, 

nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej w art. 68 

ust. 1, oraz wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4; 

5) w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub 

placówki oświatowej – określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej; 

6) klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Zobowiązuję się do zachowania 

w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu 

informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania 

w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”. 

3. Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 

ust. 1 oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, a w przypadku 

gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – 

sprawdza także tożsamość osoby, której wniosek dotyczy. 

5. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności 

danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został 

uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – także po potwierdzeniu 

tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. 
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Art. 72. 

W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 71 ust. 2, z wyjątkiem zmiany 

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, osoba, której przyznano dane 

dostępowe, składa niezwłocznie nowy wniosek o przyznanie danych dostępowych. 

Przepisy art. 70 i art. 71 stosuje się. 

Art. 73. 

1. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 

ust. 1 oraz 2, występuje niezwłocznie do administratora bazy danych SIO o 

zablokowanie dostępu do bazy danych SIO w przypadku: 

1) przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych; 

2) odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia 

mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1; 

3) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa 

w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 

ust. 4; 

4) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania 

danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1; 

5) o którym mowa w art. 85 ust. 6. 

2. Administrator bazy danych SIO niezwłocznie blokuje dostęp do bazy danych SIO w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wystąpienie o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera: 

1) imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej; 

2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej, której 

dostęp ma być zablokowany; 

3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO. 

4. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo 

zespołu szkół lub placówek oświatowych, administrator bazy danych SIO blokuje 

dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do 

RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 albo ust. 1a pkt 6. 
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Art. 74. 

1. Na wniosek osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, złożony nie 

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu przyznania danych dostępowych, 

ważność przyznanych danych dostępowych może zostać przedłużona na kolejny 

okres. Przepisy art. 70 i art. 71 ust. 1 i 3–5 stosuje się. 

2. Ważność danych dostępowych może zostać przedłużona na okres: 

1) pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o 

której mowa w art. 68 ust. 1; 

2) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 

ust. 2. 

3. Wniosek o przedłużenie ważności danych dostępowych zawiera: 

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz funkcję osoby upoważnionej;  

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO; 

3) okres, na jaki ma być przedłużone przyznanie danych dostępowych. 

 

Art. 75. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, procedurę 

przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we 

wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, 

której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, 

o którym mowa w ust. 71 ust. 3. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową 

realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i 

użytkowaniem systemu informacji oświatowej. 

 

Art. 76. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób 

przyznających dane dostępowe, o których mowa w art. 70 ust. 1 oraz ust. 2, oraz 

ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO, o których mowa 

w art. 68 ust. 1 oraz 2, którym przyznano dane dostępowe.> 
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[Art. 77. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób upoważnionych 

do dostępu do bazy danych SIO.] 

Art. 78. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 

przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO. 

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma dostęp do 

wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty 

danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych 

zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony 

sposób. 

[3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w 

bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego 

dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1, przekazywanych 

przez kierowników podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO.] 

<3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej 

w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba 

nieuprawnionego dostępu.> 

[Art. 79. 

1. Kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani 

niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o nieuprawnionym dostępie do 

bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub 

utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych w 

nieuprawniony sposób. 

2. Jeżeli żadne ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, nie nastąpiło, raz na kwartał, w terminie 

7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego kwartału, kierownicy podmiotów prowadzących 

lokalne bazy danych SIO są obowiązani przekazywać do bazy danych SIO informację o 

niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.] 

 

Art. 80. 

W przypadku stwierdzenia próby uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego 

pozyskania lub zniszczenia danych zgromadzonych w bazie danych SIO, stwierdzenia 

uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty 
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danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz w przypadku stwierdzenia 

wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób, minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania blokuje przekazywanie danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie 

danych z bazy danych SIO do czasu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia 

nieprawidłowości, w tym do czasu ponownego przeprowadzenia w razie potrzeby 

procedury [weryfikacji dostępu do bazy danych SIO] <przyznawania danych 

dostępowych>. 

[Art. 81. 

W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników podmiotów 

prowadzących lokalne bazy danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do 

ustalenia stanu faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu prowadzącego 

lokalną bazę danych SIO.] 

<Art. 81. 

W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników 

podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO 

informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz 

przeprowadzać kontrolę podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do 

bazy danych SIO.> 

Art. 82. 

1. Czynności kontrolne wykonuje osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, na podstawie wydanego przez tego ministra imiennego 

upoważnienia, zwana dalej "kontrolerem". 

[2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi kontrolowanego 

podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego 

upoważnienia.] 

<2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi 

kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych 

SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.> 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   wskazanie kontrolowanego podmiotu; 

2)   imię i nazwisko kontrolera; 
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3)   serię i numer dokumentu tożsamości kontrolera; 

4)   przedmiot i zakres kontroli; 

5)   przewidywany czas trwania kontroli; 

6)   okres ważności upoważnienia; 

7)   datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

albo osoby przez tego ministra upoważnionej. 

4. W celu wykonywania czynności kontrolnych kontroler ma prawo: 

[1)   wstępu do pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest lokalna baza danych SIO, i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;] 

2)   żądania udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

3)   wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli oraz sporządzania, na koszt podmiotu kontrolowanego, 

uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli[;] <.> 

[4)   przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów lokalnej bazy danych SIO, w 

tym urządzeń, oprogramowania, nośników oraz systemów teleinformatycznych, a także 

procedur przetwarzania danych.] 

 

[Art. 83. 

1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy kierownik 

kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO lub osoba przez niego 

upoważniona. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne 

do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i 

materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin elementów lokalnej bazy danych SIO oraz 

procedur przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub 

przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz 

zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.] 

 

<Art. 83. 

1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy 

kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do 

bazy danych SIO lub osoba przez niego upoważniona. 
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki 

niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie 

kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin procedur 

przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania 

uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.> 

 

Art. 84. 

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół 

kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli 

oraz przypadków naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych. 

[2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.] 

<2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do 

bazy danych SIO.> 

3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, 

pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w 

miarę potrzeby przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku 

stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontroler zmienia lub uzupełnia protokół 

kontroli. 

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na 

piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu. 

 

Art. 85. 

1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszenia 

przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym 

określa sposób i termin usunięcia tych naruszeń. 
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[2. Kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić do ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.] 

<2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do 

bazy danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 

może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane 

zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.> 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego, zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o 

wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie ich niewykonania, o przyczynach 

niewykonania tych zaleceń i przewidywanym terminie ich wykonania. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zarządza przeprowadzenie 

dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - 

zmienia lub uzupełnia wystąpienie pokontrolne. 

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi 

kontrolowanego podmiotu. 

[6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury weryfikacji 

dostępu do bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot, który udzielił upoważnienia do dostępu do bazy 

danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 2.] 

<6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury 

przyznawania danych dostępowych minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot przyznający dane dostępowe, o 

którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2.> 

 

Art. 86. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po usunięciu nieprawidłowości, w tym po 

ponownym przeprowadzeniu procedury [weryfikacji dostępu do bazy danych SIO] 

<przyznawania danych dostępowych>, przywraca możliwość przekazywania danych do 

bazy danych SIO lub pozyskiwania danych z bazy danych SIO. 
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[Rozdział 7 

Odzyskiwanie utraconych danych z lokalnych baz danych SIO 

 

Art. 88. 

W przypadku utraty całości lub części danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO 

administrator bazy danych SIO umożliwia kierownikowi podmiotu prowadzącego lokalną 

bazę danych SIO pozyskanie z bazy danych SIO utraconych danych, jeżeli w lokalnej bazie 

danych SIO nie ma technicznej możliwości odzyskania utraconych danych. 

 

Art. 89. 

1. Kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO składa do administratora 

bazy danych SIO wniosek o udostępnienie z bazy danych SIO zestawu danych 

identyfikacyjnych lub danych dziedzinowych w zakresie odpowiadającym zakresowi 

utraconych danych. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić zakres utraconych danych oraz 

wyjaśnić brak technicznej możliwości odzyskania utraconych danych, a także powody 

utraty danych. 

3. Jeżeli utracone zostały dane zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez 

szkołę lub placówkę oświatową, wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia 

przez organ lub osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową. 

 

Art. 90. 

1. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO nie jest 

technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO przygotowuje zestaw danych 

objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w formie plików do pobrania, oraz 

zawiadamia kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył 

ten wniosek, o możliwości pobrania przygotowanych plików. 

2. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO jest 

technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO informuje kierownika podmiotu 

prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył wniosek, o sposobie odzyskania 

utraconych danych.] 
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Rozdział 8 

Korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych [z lokalnych baz danych SIO] do bazy 

danych SIO 

 

Art. 92. 

[1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o 

uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia 

nauki w innej szkole, z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO, z której przekazano 

tę informację, jest przekazywany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, 

do której uczeń uczęszcza.] 

<1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o 

uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez 

ucznia nauki w innej szkole, w zbiorze tym jest generowany komunikat informujący 

o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.> 

2. Ustalenie szkoły, do której uczeń uczęszcza, następuje w terminie 2 tygodni od dnia 

otrzymania komunikatu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Szkoła, do której uczeń nie uczęszcza, przekazuje tę informację do bazy danych SIO. 

 

Rozdział 9 

Przechowywanie danych w bazie danych SIO [i w lokalnych bazach danych SIO] 

Art. 93. 

1. Nie usuwa się z bazy danych SIO: 

1)   danych zawartych w RSPO; 

2)   zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli; 

3)   raportów. 

2. Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu 

oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i 

jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia 

do danego zbioru danych ostatniej informacji. 

3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają 

zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej 

informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 13 pkt 11 i 12, art. 14 pkt 26-28, 
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art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3 i art. 23 pkt 4, które zostają 

zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 

zostały wprowadzone do bazy danych SIO. 

4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają 

zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej 

informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 

1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego 

następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO. 

5. Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 ust. 2, przechowuje się w bazie danych 

SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych. 

<6. Za zgodą wyrażoną na piśmie: 

1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – dane tego ucznia, o których mowa 

w ust. 3, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym 

mowa w ust. 3; 

2) nauczyciela – dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być 

zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4.  

7. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia, pełnoletni 

uczeń albo nauczyciel określają okres przechowywania niezanonimizowanych 

danych, o którym mowa w ust. 6.> 

[Art. 94. 

1. Dane ucznia i dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych ucznia i zbiorze danych 

nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane przez okres 5 lat od dnia 

wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji. 

2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, dane ucznia i dane 

nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO zostają z niej niezwłocznie 

usunięte. 

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia oraz zgodą nauczyciela, wyrażoną na 

piśmie, dane tego ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO mogą 

być przechowywane w tej bazie przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do 

zbioru ostatniej informacji.] 

[Art. 95. 

Podmioty prowadzące lokalne bazy danych SIO prowadzą te bazy za pomocą: 
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1)   oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania lub 

2)   innego niż wymienione w pkt 1 oprogramowania spełniającego warunki techniczne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, oraz 

posiadającego certyfikat zgodności z SIO. 

Art. 96. 

1. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się po potwierdzeniu, w drodze postępowania 

homologacyjnego, spełniania przez oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, 

warunków technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 

pkt 2. 

2. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

oferującego oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2. 

3. Postępowanie homologacyjne przeprowadza i certyfikat zgodności z SIO wydaje 

wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka 

organizacyjna podległa temu ministrowi lub przez niego nadzorowana. 

4. Certyfikat zgodności z SIO jest wydawany nieodpłatnie. 

Art. 97. 

1. Dane z lokalnych baz danych SIO są przekazywane do bazy danych SIO zgodnie ze 

szczegółowym komunikatem XML określającym format i zakres przekazywania danych. 

Szczegółowy komunikat XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W przypadku zmiany szczegółowego komunikatu XML minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej zmianę komunikatu XML nie 

później niż na 6 miesięcy przed jej wprowadzeniem.] 

 

<Art. 95. 

1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują 

dane za pomocą interfejsu systemu teleinformatycznego udostępnianego nieodpłatnie 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Dane do bazy danych SIO są przekazywane za pomocą aplikacji internetowej. 

 

Art. 96. 
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Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę 

organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do 

prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO. 

 

Art. 97. 

1. SIO zapewnia zidentyfikowanie osoby fizycznej przekazującej dane do bazy danych 

SIO, pozyskującej dane dziedzinowe z bazy danych SIO oraz pozyskującej dane ze 

zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, która posiada dane dostępowe 

do bazy danych SIO, uzyskane po przeprowadzeniu procedury przyznawania 

danych dostępowych do bazy danych SIO.  

2. Do zabezpieczenia poufności przekazywania danych do bazy danych SIO 

i pozyskiwania danych z bazy danych SIO wykorzystuje się mechanizmy 

szyfrowania danych.> 

[Art. 98. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę organizacyjną 

podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi 

organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO. 

Art. 99. 

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

1)   minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi 

oprogramowania, o którym mowa w art. 95 pkt 1; 

2)   warunki techniczne, jakie powinno spełniać oprogramowanie, o którym mowa w art. 

95 pkt 2, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform 

systemowych, dane zawarte we wniosku o wydanie certyfikatu zgodności z SIO, tryb 

postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatu zgodności z SIO oraz dane, 

jakie certyfikat zawiera; 

3)   warunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych 

z bazy danych SIO. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zapewnienie 

bezpieczeństwa danych zgromadzonych i przetwarzanych w bazie danych SIO oraz dróg 

komunikacji z bazą danych SIO, a także zapewnienie współpracy SIO z innymi rejestrami 

publicznymi.] 

Art. 100. 
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[1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi lokalnej bazy danych SIO, nie przekazuje danych 

do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.] 

<1. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje 

dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.> 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1713). 

[3. Administrator bazy danych SIO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.] 

<3. Administrator bazy danych SIO oraz podmiot zobowiązany do przekazywania 

danych do RSPO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 107. 

1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których 

wchodzą następujące zbiory danych o: 

1)   szkole lub placówce oświatowej; 

2)   uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach; 

3)   nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach; 

4)   spełnianiu obowiązku nauki. 

2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o: 

1)   powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów 

zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub 

placówki oświatowej; 

2)   liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej; 

3)   wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej; 

4)   kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem: 

a)  wydatków majątkowych, 

b)  wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

c)  wydatków na remonty, 

d)  zobowiązań. 

3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o: 
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1)   liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku 

szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według: 

a)  płci, 

b)  roku urodzenia, 

c)  typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych, 

d)  klas, 

e)  oddziałów, 

f)  profili kształcenia, 

g)  zawodów, 

h)  specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których 

mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

i)  rodzaju zajęć, w których uczestniczą, 

j)  wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub 

placówce oświatowej, 

k)  pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego, 

l)  pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

m)  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego 

niespełniania, 

n)  spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania, 

o)  rodzaju miejscowości, w której zamieszkują, 

p)  odległości od miejsca zamieszkania do szkoły, 

r)  kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2)   liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy: 

a)  ulegli wypadkom, 

b)  są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem odległości 

od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej, 

c)  korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej, 

d)  korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e)  korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych, 

f)  nie są obywatelami polskimi, 
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g)  są dziećmi repatriantów, 

h)  ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym, 

i)  uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

j)  są młodocianymi pracownikami, 

k)  uzyskali kartę rowerową lub motorowerową; 

3)   liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku 

szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli; 

4)   liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1-3 korzystających z poszczególnych 

rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu 

działania. 

4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o: 

1)   nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym 

niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 

2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz 

nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym 

niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w tym określenie: 

a)  numeru PESEL, 

b)  płci, 

c)  roku urodzenia, 

d)  formy i wymiaru zatrudnienia, 

e)  stopnia awansu zawodowego, 

f)  wykształcenia, 

g)  przygotowania pedagogicznego, 

h)  form kształcenia i doskonalenia, 

i)  sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk, 

j)  rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć, 

k)  stażu pracy, 

l)  wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, 
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m)  wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

2)   łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w 

art. 20 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do 

wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu 

nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku 

kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom 

pedagogicznym, o których mowa w pkt 1; 

3)   liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych 

w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi 

oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według 

rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych; 

4)   łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z którymi w danym roku 

kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo 

których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy. 

5. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi 

się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela. 

6. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 

16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy: 

1)   spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej; 

2)   spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 oraz 

ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3)   spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych; 

4)   niespełniającej obowiązku nauki. 

7. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego: 
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1)   [którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 

2b, 3, 3a, 4b i 4c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:] 

 <którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 

3ae, 5 i 5b oraz art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a, 4a i 4b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:> 

a)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących 

wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących 

wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych, 

b)  nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3; 

2)   które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo którym dotacje nie 

przysługują: 

a)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia 

szkoły, 

b)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości 

wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

c)  nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3. 

8. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, 

placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 

1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednostce 

obsługi lub gminie. 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) 

Art. 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

1a)  szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio: 
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a)  szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b 

ust. 7 pkt 2, 

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

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

kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w 

których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania 

opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 71c ust. 2; 

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

kultury; 

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

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z 

pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

71b ust. 7 pkt 2; 

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

jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 

językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą 

historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne 

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

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

powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających; 

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

oddziałami integracyjnymi; 

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

oddziałami dwujęzycznymi; 

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

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

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

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 
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2f)    szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie 

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

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

do spraw środowiska; 

2fa)  
(2)

 szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z 

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

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

2fb)  
(3)

 szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 

kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, 

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

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

2fc)  
(4)

 szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z 

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

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

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

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

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

5, 7 i 10; 

3a)  placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 

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

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

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

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

4)   (uchylony); 

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

samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 
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8)   kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

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

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

10)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

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

11a)  (uchylony); 

11b)  (uchylony); 

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

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5; 

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

przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

12)  (uchylony); 

13)  podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

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

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

dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 

określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane 

odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; 

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

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów 

ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w 

zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna 

liczba godzin kształcenia zawodowego; 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

13b)  programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 

odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu 

realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa 

w art. 22a ust. 7; 

13c)  programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji 

celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w 

zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1; program nauczania do zawodu zawiera 

także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół 

artystycznych - określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół; 

14)  zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

15)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 

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

przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły; 

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

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

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

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

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których 

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

[18)  niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej 

jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;] 



- 70 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie 

u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z 

wymienionych niepełnosprawności;> 

18a)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w 

uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

18b)  upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - 

należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim; 

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

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

20)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

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

umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 

zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających 

wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia 

zasadniczego zawodowego, o którym mowa w art. 11a ust. 3, lub wykształcenia 

średniego, o którym mowa w art. 11a ust. 4 - również dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe; 

21a)  (uchylony); 

21b)  egzaminie gimnazjalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne 

w zakresie gimnazjum - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie III 

gimnazjum, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego; 
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21c)  egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla 

absolwentów posiadających wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4, 

umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 

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; 

23)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

24)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

25)  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

26)  
(5)

 gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w 

krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 

późn. zm.); 

27)  
(6)

 gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w 

krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

28)  
(7)

 gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-

wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa 

w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

29)  
(8)

 roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 198); 

30)  
(9)

 liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego; 

31)  
(10)

 środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć 

środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 
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32)  
(11)

 wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez 

to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

33)  
(12)

 wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez 

to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

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 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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

2. (uchylony). 

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. 

4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem 

własnym gminy. 

4a. 
(21)

 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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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. (uchylony). 

5. Rada gminy: 

1)   
(22)

 określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w 

wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę: 

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

art. 6 ust. 1 pkt 2, 
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b)  publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

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

mowa w pkt 1. 

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

zajęć. 

<5aa. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.> 

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 

2016 r. poz. 887), za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona ostatnia 

waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy - za rok 2013, 

wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje się 

jako wskaźnik waloryzacji. 

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

ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen, 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od roku 

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

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

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

odpowiednio. 

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

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

przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepubliczne inne formy wychowania 
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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 tym że kompetencje rady gminy określone w ust. 5 wykonują te organy. 

 

Art. 14d. 

1. 
(24)

 Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana 

wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. 

<1a. Przez dzieci w wieku do 5 lat, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 8, rozumie się dzieci 

objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.> 

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

poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. 
(25)

 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 w wieku do lat 5 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 1506 zł
(26)

. 

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

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym 

w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

6. 
(27)

 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 w wieku do lat 5, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

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

oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w art. 90 
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ust. 1ba, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 

90 ust. 1c, 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. 
(28)

 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 w wieku do 

lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku 

budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa. 

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

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

przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej 

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

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

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

ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania 

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

rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i 

przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa; 

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

pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych. 

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

formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola lub 

szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają: 

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

braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   imiona i nazwiska rodziców; 
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3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

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

od dnia przekazania tych informacji. 

 

Art. 22ae. 

1. Wyposażenie: 

1)   
(74)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla 

klas I-III, 

2)   
(75)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII, 

3)   
(76)

 (uchylony) 

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. 

2. 
(77)

 W przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o 

których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, 

wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia 

szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. 

4. 
(78)

 Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa prowadzona 

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 

otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 

5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie: 

1)   
(79)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 
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polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, dla klas I-III - do wysokości 75 

zł na ucznia; 

2)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III - do wysokości 

50 zł na ucznia; 

3)   
(80)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy IV - 

do wysokości 140 zł na ucznia; 

3a)  
(81)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VI - 

do wysokości 180 zł na ucznia; 

3b)  
(82)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VII i 

VIII - do wysokości 250 zł na ucznia; 

4)   
(83)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VIII - do 

wysokości 25 zł na ucznia; 

5)   
(84)

 (uchylony); 

6)   
(85)

 (uchylony). 

5a. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane poprzez pomnożenie ich 

przez wskaźniki: 

1)   nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 - w przypadku uczniów z upośledzeniem 

umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, [z autyzmem] <z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera>, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą 

korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych 

uczniów; 

2)   nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 - w przypadku uczniów słabowidzących 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą 

korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 
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dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych 

uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym; 

3)   nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 - w przypadku uczniów niewidomych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą 

korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych 

uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a. 

6. 
(86)

 Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana, z uwzględnieniem 

kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu 

kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, 

rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z 

uwzględnieniem ust. 5a, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów 

edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co 

najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest 

udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych. 

7. 
(87)

 Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, 

udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów 

danej klasy objętych tą dotacją. 

7a. 
(88)

 Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na 

wszystkich uczniów danej klasy, istnieje konieczność zapewnienia kompletu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy, 

która nie funkcjonowała w danej szkole lub do tych klas nie uczęszczali uczniowie, 

dotacja celowa, o której mowa w ust. 5, jest udzielana do wysokości kosztu zakupu 

kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5, z 

uwzględnieniem ust. 5a. 

8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy: 

1)   liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od 

roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji 

celowej na wszystkich uczniów tej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne lub 
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2)   liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a 

istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w 

szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego 

kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej 

klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich 

uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu, lub 

3)   komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został 

wcześniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 22ak ust. 6 

- 
(89)

 dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana do wysokości 

kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z 

uwzględnieniem ust. 5a. 

9. 
(90)

 Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, jest udzielana corocznie, z 

uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości 

kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, z 

uwzględnieniem ust. 5a. 

10. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego 

środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu 

brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok 

szkolny. 

10a. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w 

wyniku: 

1)   dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, a środki 

z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub 

2)   braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, 

zgodnie z art. 22ak ust. 6 
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- koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej 

na kolejny rok szkolny. 

10b. 
(91)

 Jeżeli w latach szkolnych następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej 

na wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły 

podstawowej, istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień 

zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych 

roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka 

obcego nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze 

środków dotacji celowej, koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów 

edukacyjnych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok 

szkolny. Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego 

języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości 

danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, 

uwzględniając koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 15. 

10c. W przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 10b, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych koszt zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

jest refundowany do kwoty, o której mowa w ust. 10b, z uwzględnieniem ust. 5a. 

11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i 

powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 

celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie 

tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych 

kształceniem specjalnym - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego 

odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci 

elektronicznej. 

12. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji co 

trzy lata. Weryfikacji dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc 

pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na 

danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki oraz wyniki analiz 

dotyczących kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
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ćwiczeniowych w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok, w którym jest 

dokonywana weryfikacja. 

13. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji 

celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca czerwca roku, w 

którym jest dokonywana weryfikacja. 

14. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji obowiązują 

od roku budżetowego następującego po roku, w którym jest dokonywana weryfikacja. 

15. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% wykorzystanej dotacji 

celowej. 

16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do 

dnia 15 października. 

17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

18. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została 

udzielona. 

Art. 22aga. 

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

wysokość wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a, biorąc pod uwagę wyniki analiz 

kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, [z autyzmem] <z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera>, niewidomych i słabowidzących, a także 

możliwość zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. 

Art. 44zu. 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

2. (uchylony). 

3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1)   w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 
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2)   w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i 

geografii; 

3)   w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

4. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

<4a. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, 

stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.> 

5. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym i 

na poziomie rozszerzonym. 

6. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, 

przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym, z zastrzeżeniem art. 44zw ust. 3. 

7. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 6, 

przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić 

do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia lub na 

wniosek słuchacza. 

Art. 79a. 

1. Przez podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego należy 

rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych 

form wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania 

przedszkolnego, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich 

zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

stanowiące dochody budżetu gminy, 
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2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, 

3)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w innych formach wychowania 

przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

innych form wychowania przedszkolnego, 

5)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej formie wychowania 

przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w 

tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

6)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych formach wychowania 

przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych innych formach wychowania przedszkolnego 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach wychowania 

przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w 

tych innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze 

względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

2. Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
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wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej 

kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w 

których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych 

form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 

wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 

ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

<3. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2, rozumie się ucznia objętego 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończy 6 lat.> 

Art. 80. 

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

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 

2. 
(172)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują 

na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2a. 
(173)

 Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń w wieku 

do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

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

udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 

1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

2aa. 
(174)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z 
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budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2b. 
(175)

 Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie 

niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 

50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, 

kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2c. 
(176)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, 

dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że 

osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę, ośrodek lub poradnię poda 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. 

<2dd. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2a, 2d i 2db, rozumie się 

ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.> 
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2d. 
(177)

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

2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną 

formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 

2da. 
(178)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego 

ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na 

terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę 

dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie 

prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2db. 
(179)

 Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 2da, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 
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dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

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

mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

2dc. 
(180)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z 

budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 

2e. 
(181)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2 lub 2da, w wysokości 

wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 2 lub 2da. Rada gminy w uchwale 

ustala okres udzielania tej dotacji. 

2f. 
(182)

 Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

o których mowa w ust. 2c i 3ac, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym 

mowa w ust. 2c i 3ac, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego. 

3. 
(183)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy 

lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub 

powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W 

przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę 
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danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

gminy lub powiatu. 

3a. 
(184)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na 

każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, nie 

niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu. W przypadku braku na terenie powiatu placówki danego 

rodzaju prowadzonej przez powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

powiatu. 

3aa. 
(185)

 Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publicznych 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, jest proporcjonalna do czasu 

pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty 

dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, nie niższej jednak 

niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla powiatu, oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o 

jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym. 

3ab. 
(186)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach 

szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także 

przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, 

tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z 

budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2aa, 2dc lub 3. 

3ac. 
(187)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-
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pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z 

budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 

subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba 

prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, 

ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ad. 
(188)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły, o których mowa w ust. 3, w których zorganizowano 

internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego 

wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej 

jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie 

odpowiednio gminy lub powiatu szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej 

odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, odpowiednio w 

najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której 

zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego 

wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy 

lub powiatu. 

3ae. 
(189)

 Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły niewymienione w ust. 3 otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia 

danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W 

przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju 

prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości 
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nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. 

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

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

radę powiatu. 

3c. 
(190)

 Dotacje, o których mowa w ust. 2-3ae, 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 roku budżetowego. 

3d. 
(191)

 Dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i 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: 

a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 

dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie 

wychowania przedszkolnego, 

b)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o 

których mowa w art. 5 ust. 7 

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i 

udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

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

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt rekreacyjny i sportowy, 

d)  meble, 

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

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
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osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

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

3da. 
(192)

 Dotacja, o której mowa w ust. 2-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie 

roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku 

dotyczą te zadania. 

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

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 

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

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania. 

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

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 

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

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

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

przekazania szkoły lub placówki. 

3i. 
(193)

 W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach 

(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o 

której mowa w ust. 3 i 3ae, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku 

szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

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

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

pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

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

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 
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5. 
(194)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, z wyjątkiem szkół, o których 

mowa w ust. 5b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Jeżeli minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły 

artystycznej danego typu, kwotę dotacji określa się: 

1)   w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2)   w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w 

wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących 

wyłącznie kształcenie artystyczne. 

5a. 
(195)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5c, otrzymują, niezależnie od dotacji, 

o której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły 

artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat. 

5b. 
(196)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, przekazane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 

5 ust. 5g, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego. 

5c. 
(197)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa 

w ust. 5b, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego. 

5d. 
(198)

 Do dotacji, o których mowa w ust. 5b i 5c, stosuje się odpowiednio ust. 3c-4. 
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6. 
(199)

 Dotacje, o których mowa w ust. 5 i 5a, 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 roku budżetowego. 

6a. 
(200)

 Do dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i. 

7. 
(201)

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla 

ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, oraz wzór wniosku o 

udzielenie dotacji zawierającego te informacje, 

2)   tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, 

wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych 

wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc 

oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji, 

3)   tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których 

mowa w ust. 5 i 5a 

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień 

szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, 

możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych 

nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu 

wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego 

udokumentowania przebiegu kontroli. 

8. 
(202)

 Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną ponadgimnazjalne szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy 

zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji; 
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2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 

wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. 
(203)

 Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której 

mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8. 

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego 

przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

10. 
(204)

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1)   
(205)

 ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego - w wysokości wyższej 

niż wysokość określona w ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego; 

2)   
(206)

 ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c - w wysokości wyższej niż wysokość określona 

w ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c; 

3)   ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej 

subwencji ogólnej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 3-3aa, 3ad i 

3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej; 

4)   
(207)

 ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału 

integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału 

przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w 

wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da. 

11. 
(208)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 

846 i 996). 

Art. 90. 

1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z 

oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

1a. 
(217)

 Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-
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pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 

3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że 

osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę, ośrodek lub poradnię poda 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. 

1b. 
(218)

 Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego 

ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole: 

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. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 
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równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

1ba. 
(219)

 Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędąca szkołą podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału 

przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ten oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej: 

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. 

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej 

szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której 
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zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy. 

1c. 
(220)

 Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z 

budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma 

wychowania przedszkolnego: 

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. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa 

się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej 

gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1d. 
(221)

 Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1b-1c, odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 239 i 395). 
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1e. 
(222)

 Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną 

formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o 

których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba 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. 
(223)

 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. Jeżeli 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 oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych. 

1i. 
(224)

 Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego 

dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje się do ewidencji, o 

której mowa w art. 82 ust. 1. Przepisy art. 82 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

1j. 
(225)

 Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1ba lub 1c, jest udzielana pod warunkiem, że osoba 

prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub 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 udzielenia dotacji. Przepisu nie 

stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu 

ofert. 
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1k. 
(226)

 Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń w 

wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

1ka. 
(227)

 Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

1l. 
(228)

 Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 1c, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną 

formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1c, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 1c, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje 

się wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 

1m. 
(229)

 Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego, otrzymująca dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, 

może zrezygnować ze spełniania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba 

lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o 

zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 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. 
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1n. 
(230)

 Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć niepublicznemu 

przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub 

innej formie wychowania przedszkolnego dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 

1ba lub 1c, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedszkole, szkołę podstawową, 

w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Cofnięcie 

dotacji następuje z urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po 

uprzednim wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną 

formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków określonych 

odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

1o. 
(231)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego 

dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w wysokości wyższej niż 

wysokość określona odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Rada gminy w uchwale ustala 

okres udzielania dotacji w tej wysokości. 

2. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. 

2a. 
(232)

 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju 

szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że 

osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2b. 
(233)

 Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające 

warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z 

tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
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dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku 

na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, 

niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej 

niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2c. 
(234)

 Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w 

wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast 

wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik 

procentowy w wysokości 75%. 

2ca. 
(235)

 Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod 

warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu 

do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d. 
(236)

 Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 
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wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej 

formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, 

pod warunkiem że osoba prowadząca 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 

udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez 

gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę 

dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2e. 
(237)

 Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 2d, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę 

inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, 

gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 

ust. 2d do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla 

gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w 

gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy 

iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 2d, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje 

się wskaźnik procentowy w wysokości 40%. 

2ea. 
(238)

 Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
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niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu 

do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie 

gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę 

dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie 

prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2eb. 
(239)

 Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby 

dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, o których mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie 

gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej szkoły 

podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w ust. 2ea, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 75%. 

2ec. 
(240)

 Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
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niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę 

podstawową specjalną, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

<2ed. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 1k, 1ka, 1l, 2c, 2e i 2eb, 

rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.> 

2f. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się 

w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 2a, przysługuje również na 

każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

2g. 
(241)

 Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub 

placówkę, o których mowa w ust. 1a-1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a i 3ab-3ad, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 1j, 2a, 2b, 2ca, 2d, 

2ea, 2ec i 3, 3a i 3ab-3ad, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od 

początku następnego roku budżetowego. 

3. 
(242)

 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a 

otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż 

50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że 

osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h i 3i. Uczestnictwo 

uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich 

własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na 

terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej 

odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej 

niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w 
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najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 

W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu 

prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie 

niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w 

najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 

3a. 
(243)

 Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego 

wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod 

warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3aa. 
(244)

 Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla niepublicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, jest proporcjonalna do czasu 

pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn kwoty nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden 

dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym. 

3ab. 
(245)

 Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach 

szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także 

przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, 

tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z 

budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2a, 2ca lub 2ec, pod warunkiem że 

osoba prowadząca placówkę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia 

dotacji informację o planowanej liczbie uczniów w tym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ac. 
(246)

 Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-
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wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu 

odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji 

ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

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

poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej 

liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ad. 
(247)

 Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 2a, w których zorganizowano internat, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2a, na każdego wychowanka tego 

internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do 

prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

3b. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki 

niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mogą otrzymywać dotacje z budżetu 

powiatu. 

3c. 
(248)

 Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3ad, 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. 
(249)

 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 kształcenia specjalnego i 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: 
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a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 

dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie 

wychowania przedszkolnego, 

b)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o 

których mowa w art. 5 ust. 7 

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i 

udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

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

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt sportowy i rekreacyjny, 

d)  meble, 

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

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

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

3da. 
(250)

 Dotacja, o której mowa w ust. 1a-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie 

roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku 

dotyczą te zadania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 

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

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a - dodatkowo wglądu do list 

obecności, o których mowa w ust. 3, oraz ich weryfikacji. 
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3fa. 
(251)

 W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w ust. 3, lub 

przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7 i 10, lub przez organ 

prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f, 

organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub 

placówkę do zaprzestania tych działań w określonym terminie. 

3fb. 
(252)

 Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3fa, organ dotujący 

wstrzymuje przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia 

przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 

3f. 

3fc. 
(253)

 Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie 

dotacji, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z 

realizacją zadań szkoły lub placówki, określonych w ust. 3d, poniesionych przez szkołę 

lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli 

okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona 

wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach 

budżetowych. 

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

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 

3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na każdego 

ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach, o którym mowa w 

ust. 3. 

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, 

przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio. 

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

dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, 

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

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z 

budżetu państwa. 
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4b. 
(254)

 Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące 

kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną 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 udzielenia dotacji. 

4c. 
(255)

 Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione 

w ust. 4b otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w 

wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego 

typu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną 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 

udzielenia dotacji. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej uczestnictwo uczniów 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności na tych zajęciach. 

4ca. 
(256)

 Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie 

prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4b i 4c, 

określa się: 

1)   w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2)   w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie 

artystyczne - w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne. 

4cb. 
(257)

 Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 4b, w których 

zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 4b, na 

każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z 

budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych, w których zorganizowano internat, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
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4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

4e. 
(258)

 Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4cb, 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 roku 

budżetowego. 

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f oraz 3d-3i. 

4g. 
(259)

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla 

ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz wzór wniosku o 

udzielenie dotacji zawierającego te informacje, 

2)   tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, 

wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych 

wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc 

oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji, 

3)   tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których 

mowa w ust. 4a-4d 

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień 

szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, 

możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych 

nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu 

wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego 

udokumentowania przebiegu kontroli. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do 

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, 

placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz 

organów je prowadzących. 
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8. 
(260)

 Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 

otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji; 

2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 

wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. 
(261)

 Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której 

mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8. 

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia 

przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli 

kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję 

egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

10. 
(262)

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1)   ust. 1a i 2a-3ad - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1a i 2a-3ad; 

2)   ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia 

oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia 

oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w 

wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea. 

11. 
(263)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
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U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 730)  

 

Art. 28. 

 1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 

oświatowych. 

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 

listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje 

jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

5. 
(1)

 Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki 

zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z : 

1)   dowozem uczniów; 

[2)   zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom w wieku do lat 5 w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i kształceniem 

specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.] 

<2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub 

mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych 

z wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi.> 

6. 
(2)

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 
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terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem w szczególności : 

1)   typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki; 

2)   stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

3)   liczby uczniów w szkołach i placówkach; 

[4)   liczby dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego;] 

<4) liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych 

wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;> 

5)   zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i 

dzieci realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej 

kwoty na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej 

kwoty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i 

w miastach do 5000 mieszkańców. 

7. 
(3)

 Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w 

bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 

Art. 4. 

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

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

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

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2, 
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b)  szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w 

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

kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w 

których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania 

opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 128 ust. 3; 

3)   oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z 

pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2; 

4)   oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie 

jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 

językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą 

historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne 

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

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

powszechnej lub matematykę; 

5)   szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami integracyjnymi; 

6)   szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami dwujęzycznymi; 

7)   szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

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

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest 

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

8)   szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w 

zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy 

do spraw środowiska; 

9)   szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z 
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klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

10)  szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową 

kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, 

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

11)  szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

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

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

13)  oddziale przygotowawczym - należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak 

również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga 

dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, 

zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2; 

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

8 i 10; 

15)  placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 

pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji 

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

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest 

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

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

jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 
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17)  kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

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

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

19)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

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

21)  ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169); 

22)  oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego - należy przez to rozumieć 

oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie 

sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5; 

23)  centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy przez 

to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

24)  podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia 

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

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po 

zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, 

programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i 

sposób realizacji tych podstaw programowych; 

25)  podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów 

ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w 

zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną 

liczbę godzin kształcenia zawodowego; 
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26)  programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty; 

27)  programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w 

art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty; 

28)  zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

29)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 1 i 2 lit. a i f, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są 

przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły; 

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

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

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

31)  formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

[32)  niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności;] 

<32) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie 

u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z 

wymienionych niepełnosprawności;> 

33)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

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

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 
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wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

35)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

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

egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty; 

37)  egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21c ustawy o systemie oświaty; 

38)  egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21d ustawy o systemie oświaty; 

39)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 

ustawy o systemie oświaty; 

40)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty; 

41)  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym 

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty; 

42)  wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci; 

43)  samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka 

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

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 

Art. 10. 

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

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

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

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2)   zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 
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3)   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

4)   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 2016 r. poz. 1047 i 2255), i 

obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

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

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6)   wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki, 

o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4-13, 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. 1 pkt 4. 

3. 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. 

<3a. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, która 

prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.> 

4. Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

dotyczy organów prowadzących szkoły i placówki, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do 

stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą. 

 

Art. 29. 

1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: 
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1)   art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, 

art. 24, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 - 

wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2)   art. 10 ust. 1 pkt 1-5, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12-14, 18 i 20, art. 66 ust. 1, art. 68 

ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

3)   art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 

68 ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 

127 ust. 6 i 17 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, 

marszałek województwa. 

2. W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania i kompetencje określone w: 

1)   art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 

ust. 6 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2)   art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 1 pkt 

1, ust. 3 i 6-8 oraz [art. 159 ust. 1 i 3] <art. 159 ust. 1-3>- wykonuje odpowiednio 

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

3. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 

i art. 168 ust. 1, 9 i 11-13, oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

 

Art. 39. 

1. Sieć publicznych szkół podstawowych 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-VIII szkół podstawowych. 

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 
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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. 

4. Obowiązkiem gminy jest: 

1)   zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa 

się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom [z niepełnosprawnością ruchową] <z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją>, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 21. rok życia; 

2)   zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i 

opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

a)  24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b)  25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

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. 

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

podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 

szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w 

uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

6. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły 

podstawowe były szkołami: 
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1)   o pełnej strukturze organizacyjnej; 

2)   funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. 

7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 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 podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami 

określonymi odpowiednio w ust. 1, 2, 6 i 7. 

 

Art. 45. 

[1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych 

lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3-5.] 

<1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, 

metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, 

organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności 

określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5.> 

2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie 

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do 

zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki. 

5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie oraz ustawie o systemie 

oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do 
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ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, 

określonych w odrębnych przepisach. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest 

przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy. 

Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę na inne 

zasady postępowania rekrutacyjnego. 

7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub 

wybrane zajęcia edukacyjne. 

8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku 

eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego 

zawodu. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu 

opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

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

dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1)   cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego; 

2)   opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze 

zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu; 

3)   zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady 

szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców; 

4)   w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby 

prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami: 
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a)  wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii 

odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

b)  organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla 

danego zawodu, 

c)  jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w 

zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego 

zawodu. 

12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce 

dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu 

prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań. 

13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 

bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego 

eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę 

nad przebiegiem tego eksperymentu. 

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także 

organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a 

w przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

 

Art. 96. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej 

wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. [W szkołach] <W szkołach podstawowych> działających w szczególnie trudnych 

warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego 

dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale 
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przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z 

tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co 

najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji 

polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I 

powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I. 

 

Art. 107. 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 

rozwoju uczniów, może zorganizować internat. 

2. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie danej szkoły. 

3. W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół. 

4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba 

miejsc w internacie, przepisy art. 145 stosuje się odpowiednio. 

5. W internacie tworzy się grupy wychowawcze. 

6. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej określa dyrektor szkoły, w której jest 

zorganizowany internat, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

7. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad 

[wychowankami]  <uczniami> oraz ich bezpieczeństwo. 

8. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a 

także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub 

części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do szkół dla dorosłych. 

 

Art. 111. 

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

szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając 

prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym: 

1)   elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola; 

2)   tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu; 
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3)   warunki i sposób używania nazwy szkoły i przedszkola, w tym szkoły wchodzącej w 

skład zespołu szkół i szkoły wchodzącej w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 

[ustawy o systemie oświaty], na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze; 

4)   zasady tworzenia i używania nazwy szkoły podstawowej filialnej; 

5)   warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w 

statucie; 

6)   liczbę uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, w oddziale 

szkoły specjalnej, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale specjalnym i oddziale 

integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela 

wychowawcy w świetlicy; 

7)   czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych; 

8)   formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć w 

oddziałach; 

9)   szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki 

organizacji nauczania w tych klasach, z uwzględnieniem danego etapu edukacyjnego, 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych oddzielnie oraz organizacji nauczania 

części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych; 

10)  warunki tworzenia w szkole podstawowej oddziału przysposabiającego do pracy; 

11)  zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form 

organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, 

tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą 

wychowawczą; 

12)  szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację oddziału 

i liczbę uczniów w oddziale; 

13)  zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji 

szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, 

mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola, liczbę oddziałów 

poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar 

godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar 

godzin zajęć dodatkowych; 

14)  sposób organizowania kształcenia w szkołach dla dorosłych w formach, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 15. 

 



- 129 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 127. 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane 

społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki 

odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, 

przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania 

przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7. 

[2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.] 

<2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub 

szkoły.> 

3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 

wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie 

następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w ust. 10. 

4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności 

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

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

usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia 

specjalistyczną pomoc i opiekę. 

5. W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym 

specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju 
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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. 

6. Dyrektorzy podmiotów, o których mowa w ust. 5, mogą organizować wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi. 

7. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym 

wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub 

placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną 

opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia. 

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie, o którym 

mowa w ust. 5, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii, o której mowa 

w ust. 10. 

9. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 5, organizującego wczesne wspomaganie 

rozwoju danego dziecka, na podstawie opinii, o której mowa w ust. 10, organ lub osoba 

prowadząca ten podmiot może zawierać porozumienia z innymi organami lub osobami 

prowadzącymi podmioty, o których mowa w ust. 5, w celu realizacji części wskazań 

zawartych w tej opinii. Porozumienie określa w szczególności: 

1)   liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, którymi 

obejmowane jest dane dziecko w podmiotach, o których mowa w ust. 5, zawierających 

porozumienie, z uwzględnieniem liczby godzin określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 19 pkt 1; 

2)   podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego 

wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie z przepisami o systemie 

informacji oświatowej; 

3)   sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi 

porozumienie. 

10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

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

wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego 

wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z 
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uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności 

intelektualnej. 

11. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

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

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 168 oraz zatrudniające 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

12. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 10, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. 

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

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

formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka 

odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, 

ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek 

rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub 

szkół. 

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

specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, odpowiednich ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu 

prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. Starosta 

najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi 

miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka. 

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

organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

[17. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały 

przedszkolne, organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

w porozumieniu z organem prowadzącym.] 

<17. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę, oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane 
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oddziały przedszkolne – także dyrektor szkoły podstawowej, organizuje 

indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z 

organem prowadzącym.> 

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

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

zespołów, tryb postępowania odwoławczego oraz wzory orzeczeń i opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak 

najpełniejszą realizację potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnić możliwość 

dostosowania form wychowania przedszkolnego, form kształcenia oraz działań w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do aktualnych możliwości psychofizycznych 

dziecka lub ucznia. 

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

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

społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o 

których mowa w ust. 5, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących 

wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z 

małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy 

z rodziną dziecka; 

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

których mowa w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego, 

przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach 

integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w 

ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7, uwzględniając szczególne potrzeby 

psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego 

opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci i 

młodzieży, o których mowa w ust. 1. 

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

sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w 

szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem. 
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Art. 132. 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio 

warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1. 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 

sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 

oraz art. 143 ust. 1. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i 

art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku 

sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo 

pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 

ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 

nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o 

przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 
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<4. Laureat lub finalista turnieju oraz laureat lub finalista olimpiady tematycznej 

związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, odpowiadających 

zawodowi nauczanemu w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono 

kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia i 

branżowej szkole II stopnia, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do publicznej branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnią warunki, o 

których mowa w art. 135 ust. 1–3.> 

 

Art. 135. 

1. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1)   posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2)   posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w 

którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej 

szkole I stopnia, którą kandydat ukończył, oraz w branżowej szkole II stopnia, do 

której ubiega się o przyjęcie; 

3)   posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy. 

2. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy 

ukończyli branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok 

szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających ubieganie się o przyjęcie 

do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny bezpośrednio 

następujący po roku szkolnym, w którym kandydat ukończył branżową szkołę I stopnia, 

albo w przypadku gdy kandydat nie został przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły 

II stopnia na rok szkolny bezpośrednio następujący po roku szkolnym, w którym kandydat 

ukończył branżową szkołę I stopnia, z powodu braku wolnych miejsc, kandydat ten może 

ubiegać się o przyjęcie do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia w kolejnym roku 

szkolnym następującym po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 2. 
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4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)   wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

2)   świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem; 

3)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I 

stopnia: 

[a)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 

inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa 

w art. 132,] 

<a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, tytułu laureata lub finalisty turnieju oraz tytułu laureata 

lub finalisty olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 132,> 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

4)   w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 

szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, o którym mowa w ust. 7. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
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względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 

stosuje się. 

7. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora branżowej szkoły II 

stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ 

prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji 

programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych 

predyspozycji. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I 

publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub oddziału integracyjnego w 

publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów 

nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność. 

Art. 154. 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminy składania dokumentów, do: 

[1)   publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 

publicznych szkół podstawowych - określa do końca stycznia organ prowadzący 

odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;] 

<1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I 

publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych 

szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów 

dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia 
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organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;> 

2)   publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy 

kurator oświaty. 

2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin: 

1)   przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 

ust. 5 i art. 135 ust. 7, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego 

sprawdzianu, 

2)   przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 i art. 141 ust. 2, oraz termin podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu, 

3)   przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 

- biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 

pkt 2. 

3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej 

wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a 

także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 

ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3. 

4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o: 

1)   języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej 

szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 

140 ust. 1 i 2; 
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2)   sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, 

o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4; 

3)   obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 

135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 

ust. 3 pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 

ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 

1. 

5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje, o których 

mowa w ust. 2-4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 

rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo tworzonych 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego lub 

publicznych szkół, a także oddziałów przedszkolnych w nowo tworzonych publicznych 

szkołach podstawowych, w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu 

uzupełniającym, ustalonego zgodnie z ust. 1. 

6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności 

sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych 

w ust. 1-5, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o 

których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa 

w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym terminy 

składania dokumentów. 

8. Dyrektor publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy 
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przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym 

terminy składania dokumentów. 

9. W przypadku publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych 

komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 

2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Art. 177. 

Przepisy art. 127 ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, <oddziału przedszkolnego w niepublicznej 

szkole podstawowej,> niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i 

placówek niepublicznych. 

 

 

 

 

U S T A WA   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 122. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 121 ust. 5, osoba prawna 

niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca 

dotychczasową publiczną szkołę podstawową zwraca się do organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej 

szkole podstawowej prowadzonej przez: 

1)   tę jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli 

[zawarła] <zawarł> z tą osobą porozumienie. 
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Art. 164. 

1. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa w 

art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 163. 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się [dotychczasowe przepisy dotyczące 

zasadniczych szkół zawodowych] <przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych 

szkół zawodowych>. 

3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

Art. 204. 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: 

[1)   publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 

publicznych szkół podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ 

prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;] 

<1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I 

publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych 

szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, 

oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio 

publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub 

publiczną szkołę podstawową;> 

2)   publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w 

art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator 

oświaty. 

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 
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r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 

poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo 

oświatowe. 

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się do postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, 

<a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w 

art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których 

mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,> z tym że terminy, które miały być 

podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. 

Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o 

której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy 

klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca 

lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. 

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2-4, przepisy art. 20wa ust. 5-9 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 291. 

1. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się: 

1)   począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 

a)  klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w 

kolejnych klasach szkoły podstawowej, 

b)  branżowej szkole I stopnia, 

c)  szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

d)  semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych 

semestrach szkoły policealnej[;]<;> 

<e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;> 
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2)   począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w: 

a)  czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

b)  pięcioletnim technikum; 

3)   począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia. 

2. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: 

1)   w roku szkolnym 2017/2018 - w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej, z 

wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e>; 

2)   w roku szkolnym 2018/2019 - w klasach III i VI szkoły podstawowej , z wyjątkiem 

szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e>. 

3. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: 

1)   w dotychczasowym gimnazjum, 

2)   w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

3)   w dotychczasowym czteroletnim technikum, 

4)   w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej 

szkole I stopnia 

- do czasu zakończenia kształcenia. 

4. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: 

1)   w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2)   w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej 

 

Art. 304. 

Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano 

oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do 

warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe i [przepisy wydane] 

<przepisach wydanych> na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 

sierpnia 2022 r. 

Art. 308. 

 1. Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół 

ponadgimnazjalnych [do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach] <i klas 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do 
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czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach>, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z niniejszej ustawy. 

2. Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 314. 

 1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o 

których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać 

wyłącznie zespoły [opiniujące] <orzekające> działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

 

Art. 317. 

Do spraw o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o których mowa w art. 93 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo o potwierdzenie 

wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

<Art. 317a. 

Do przyjmowania w roku szkolnym 2016/2017 dzieci i uczniów przybywających z 

zagranicy do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, z 

wyjątkiem dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także 

placówek, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej 

w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że zamiast odpowiednich przepisów 

ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym dotyczących 

przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału 6 

ustawy – Prawo oświatowe.> 
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Art. 337. 

1. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie 

dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawę 

programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2)   art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie 

dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2)   art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

3. Podręczniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wpisowi z urzędu do 

odpowiednich wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Podręczniki, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 7, są wpisywane do wykazu, o którym 

mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, dla podręczników, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 

5. Decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do danych zajęć z zakresu 

kształcenia ogólnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15, do: 

1)   klasy I i IV dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 

sierpnia 2017 r., 

2)   klasy II i V dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 

sierpnia 2018 r., 

3)   klasy III i VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 

31 sierpnia 2019 r., 

4)   dotychczasowego gimnazjum - wygasają z dniem 29 lutego 2020 r., 

5)   szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem [29 lutego 2020 r.] <31 

sierpnia 2022 r.>, 

6)   szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 

2023 r., 
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7)   szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia 

uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

6. Do postępowań wszczętych i niezakończonych, przed dniem 15 lutego 2017 r., w sprawach 

o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do: 

1)   danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15, 

2)   kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 

22av w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r. 

7. Do postępowań wszczętych, po dniu 15 lutego 2017 r., w sprawach o dopuszczenie do 

użytku szkolnego podręczników do: 

1)   danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15, 

2)   kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 

22av w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r. 
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8. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 

pkt 1, są prowadzone: 

1)   w przypadku dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej: 

a)  do klas I i IV - do dnia 15 lutego 2017 r., 

b)  do klas II i V - do dnia 15 lutego 2018 r., 

c)  do klas III i VI - do dnia 15 lutego 2019 r., 

2)   w przypadku dotychczasowego gimnazjum - do dnia 15 lutego 2019 r., 

3)   w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 

r., 

4)   w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2023 

r., 

5)   w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 

r. 

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia 

uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

9. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do 

kształcenia w zawodach, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, są prowadzone do 

dnia 31 grudnia 2018 r. 

10. W przypadku niezakończenia danego postępowania w sprawie o dopuszczenie do użytku 

szkolnego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1, lub podręczników do kształcenia 

w zawodach, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, odpowiednio w 

terminach, o których mowa w ust. 8 i 9, postępowanie umarza się. Przepisu nie stosuje się 

do podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia uczniów w 

zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej. 

11. Podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole 

podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową 
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kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 

ustawy - Prawo oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów wydanych na podstawie art. 

22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r. 

12. Podręczniki do kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach 

ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 

oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 22aw 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r. 

 

Art. 345. 

<1. > W kształceniu uczniów niepełnosprawnych mogą być stosowane również: 

1)   podręczniki do kształcenia ogólnego, dofinansowane z budżetu państwa przed dniem 

15 lutego 2017 r., celem wykorzystania przez uczniów niepełnosprawnych; 

2)   adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego 

przed dniem 15 lutego 2017 r., dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych; 

3)   podręczniki, o których mowa w art. 22ad ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. 

<2. W kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami 

gimnazjum, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 mogą być stosowane 

podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 

337 ust. 5 pkt 5 i 6.> 

Art. 354. 

Przepisy: 

1)   art. 39 ust. 1 pkt 6, art. 46 ust. 3 pkt 1, art. 50 ust. 2, art. 54 ust. 1d pkt 8, art. 166 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2, 

2)   art. 197 § 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, 

3)   art. 4 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 6, 

4)   art. 116a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9, 

5)   art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 7 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 17, 
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6)   art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy zmienianej w art. 19, 

7)   art. 130 § 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 23, 

8)   art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 26, 

9)   art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 31, 

10)  art. 107a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 37, 

11)  art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41, 

12)  art. 134a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44, 

13)  art. 71 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 53, 

14)  art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 55, 

15)  art. 3 pkt 18 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 57, 

16)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 58, 

17)  art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 59, 

18)  art. 89 ust. 2 i ust. 8 pkt 1, art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy zmienianej w art. 60, 

19)  art. 2 ust. 1 pkt 35, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63, 

20)  art. 27 ust. 3 i art. 67 ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 64, 

21)  art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. f ustawy zmienianej w art. 65, 

22)  art. 130 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 66, 

23)  art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 76, 

24)  art. 7 ust. 1 pkt 20, art. 14 pkt 5 i 6, art. 57 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1, art. 107 ust. 6 pkt 1 i 

art. 127 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 90, 

25)  art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 93, 

26)  art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 94, 

27)  art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 95, 

28)  art. 64 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 98, 

29)  art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 104, 

30)  art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 106, 

31)  art. 2 pkt 6, art. 9 pkt 2, art. 11 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 

110, 

32)  art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 113 

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych 

[do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach] <i klas dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu zakończenia 

kształcenia w tych szkołach i klasach>. 
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Art. 361. 

 1. [Oddziały] <Klasy> wstępne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, 

mogą być tworzone wyłącznie w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, 

pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami 

dwujęzycznymi. 

2. Przepisy art. 25 ust. 3-5 i art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, w zakresie 

dotyczącym klas wstępnych, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

3. Przepisy art. 130, art. 132, art. 140, art. 150, art. 154 i art. 157 ustawy - Prawo oświatowe 

stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego po raz 

pierwszy na rok szkolny 2019/2020. 

 

Art. 365. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 9f ust. 4, art. 9f 

ust. 5, art. 14a ust. 7, art. 20n ust. 10, art. 21a ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 22 ust. 1 pkt 

4, art. 30 ust. 9, art. 32 ust. 4, art. 32a ust. 1, art. 32a ust. 1a, art. 35 ust. 6, art. 36a ust. 1f i 

1g, art. 68b ust. 9, art. 71 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 71b ust. 6, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 77a ust. 

11, art. 78 ust. 1, art. 82 ust. 1b oraz art. 95a ustawy zmienianej w art. 15, zachowują moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie 

art. 18 ust. 4, art. 30 ust. 4 . art. 30 ust. 5. art. 32 ust. 11, art. 142 ust. 10, art. 44 ust. 3, art. 

47 ust. 3 pkt 2, [art. 47 ust. 3 pkt 4] <art. 47 ust. 3 pkt 3>, art. 50 ust. 9, art. 52 ust. 4, art. 

53 ust. 1, art. 53 ust. 2, art. 60 ust. 10, art. 63 ust. 7 i 8, art. 118 ust. 9, art. 123 ust. 1 pkt 2 

i 3, art. 127 ust. 18, art. 127 ust. 19 pkt 1, art. 187 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 168 ust. 3 oraz 

art. 125 ustawy - Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych 

przepisów. 

 


