BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 613)

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
Art. 18.
1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
2. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest szkołą
specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I
stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych
kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze
rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób organizacji
kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu
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programową

kształcenia

ogólnego

dla

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego.
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których
przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których
przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także szkół, których ukończenie umożliwia
przystąpienie do egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem cyklu kształcenia ogólnego
lub kształcenia artystycznego realizowanego w tych szkołach, a także możliwości
kontynuowania nauki przez uczniów szkół artystycznych w szkołach, o których mowa w
ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom
godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację
zajęć dydaktycznych;
2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach
mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o
programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.
6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na uwadze
przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w
służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów;
2) organizację i formy [zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia] <zajęć z
przygotowania wojskowego realizowanych w ramach programu szkolenia>, o którym
mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych,
miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
3) warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając
bezpieczeństwo

uczniów,

potrzebę

zapewnienia

niezakłóconego

funkcjonowania

jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez
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umiejętności wojskowych.
Art. 28a.
1. W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z
wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.
2. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony
Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
3. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do
uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły
oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych
przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień
ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej
ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:
1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym
regionie;
3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.
[5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ
prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31
marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania
wojskowego ma rozpocząć działalność.]
<5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa
organ prowadzący szkołę w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania
wojskowego ma rozpocząć działalność.>
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:
1) organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający
uczniom godzenie [zajęć z zakresu programu szkolenia] <zajęć z przygotowania
wojskowego realizowanych w ramach programu szkolenia>, określonego w
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dydaktycznych;
2) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) opinię rady pedagogicznej;
2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
8. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia [na prowadzenie] <na utworzenie>
oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:
1) kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych
pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie
realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę
spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;
2) szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia
przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z
jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa
w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 6.
<8a. W przypadku gdy liczba wniosków, o których mowa w ust. 5, przekracza limit
zezwoleń określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, Minister Obrony
Narodowej,

udzielając

zezwolenia

na

utworzenie

oddziału

przygotowania

wojskowego, oprócz warunków, o których mowa w ust. 4, bierze pod uwagę w
szczególności:
1) doświadczenie szkoły w prowadzeniu oddziału przygotowania wojskowego lub
2) doświadczenie szkoły w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 74 ust. 2
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym liczbę oddziałów prowadzących tę
działalność oraz liczbę uczniów w tych oddziałach, lub
3) liczbę absolwentów oddziału przygotowania wojskowego, którzy zostali powołani do
jednego z rodzajów czynnej służby wojskowej, wynikającą ze statystyki w zakresie
powołań do tej służby, lub
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wojskowego w szkole, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b.
8b. Udzielenie zezwolenia następuje nie wcześniej niż po dniu 31 stycznia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma
rozpocząć działalność.>
9. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę
wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału
przygotowania wojskowego.
10. Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w przypadku:
1) stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego
jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, przebiega w sposób
uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7
pkt 2;
3) negatywnej oceny szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w zakresie realizacji
programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o
których mowa w ust. 4[.] <;>
<4) nierozliczenia przyznanego wsparcia, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
5) nieprzeprowadzenia

postępowania

rekrutacyjnego

do

klasy

I

oddziału

przygotowania wojskowego w dwóch następujących po sobie latach szkolnych, licząc
od roku szkolnego, w którym nie przeprowadzono postępowania rekrutacyjnego;
6) braku powołań spośród absolwentów oddziału przygotowania wojskowego do
jednego z rodzajów czynnej służby wojskowej w okresie trzech lat, licząc od dnia
ostatniego powołania absolwenta tego oddziału;
7) nieutworzenia oddziału przygotowania wojskowego w terminie do dnia 15 września
roku szkolnego, w którym oddział przygotowania wojskowego miał rozpocząć
działalność.>
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wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu
zezwolenia.
<11. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania
wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu
zezwolenia, z tym że termin ten nie może być wcześniejszy niż koniec roku szkolnego,
w którym uczniowie oddziału przygotowania wojskowego kończą naukę w tym
oddziale.>
12. Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń
wydawanych [na prowadzenie] <na utworzenie> oddziałów przygotowania wojskowego,
uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Art. 29.
1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w:
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. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 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 i 7, 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;]
<2) art. 10 ust. 1 pkt 1–5 i 7, art. 55 ust. 6e, art. 56 ust. 3a, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12,
13, 14, 18, 19b, 20 i 22, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1
i 8 – 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, art. 107 ust. 6,
8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, [art. 117 ust. 8 oraz art. 127 ust. 6 i 17] <art. 117 ust. 8, art.
125a ust. 5 oraz art. 127 ust. 6, 16a, 17 i 17a> - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
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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 , art. 159 ust. 1-3 oraz art. 165 ust. 6 - 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, 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 rodzice, a do
ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka
środkami komunikacji publicznej[;] <.>
[2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny
transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.]
<3a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży bezpłatny transport do szkoły lub
ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma
takiego obowiązku. W przypadku zorganizowania tego transportu gmina jest
obowiązana zapewnić opiekę w czasie przewozu do szkoły lub ośrodka.>
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, w tym z afazją, z
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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) (uchylony).
[4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i
wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7,
również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.]
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.
5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w
ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą
organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać
części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w
zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.
6. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły
podstawowe były szkołami:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-91) 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. Uchwała rady
powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i
likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się.
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 i 5a-7a.

Art. 51.
1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie
oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w
szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi
formami

wychowania

przedszkolnego,

szkołami,

placówkami

oraz

kolegiami

pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, z
zastrzeżeniem [ art. 53 ust. 2a] <art. 53a>;
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;
4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w
stosunku do:
a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek,
zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych
szkół i placówek,
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sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej
polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
[6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;]
7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i
prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologicznopedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących
diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie
doskonalenia nauczycieli;
10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem
placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;
12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek
prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane
przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i
rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach
dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom
patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o
systemie oświaty, na obszarze województwa;
15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi
pracownikami;
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obronności.
2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378
i 2327) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 818), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie
oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.
3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego.

Art. 53.
1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami
artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół
artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu,
a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół i placówek
przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia, specjalistyczną jednostkę
nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego.
1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której
mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, w ramach nadzoru
pedagogicznego może również prowadzić badania jakości kształcenia artystycznego w
publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych
posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, mające na celu w
szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.
1c. Badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, mogą być
przeprowadzane przez nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub
artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu
szkolnictwa artystycznego, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie zgodnym z zakresem
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dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1.
1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza w terminie do dnia 30
września w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formach, zakresie i terminach
badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, zaplanowanych na
dany rok szkolny.
1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i formy badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w
ust. 1b, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności tych badań.
1f. (uchylony).
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi
szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie
prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi szkołami
leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia - nad
publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu
ogólnokrajowym. W tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10
ust. 1, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio
minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw środowiska lub
minister właściwy do spraw zdrowia mogą, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną
jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych
ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
[2a. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia, o
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w szkołach
ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.]
3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi
jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw
rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw
zdrowia.
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru
pedagogicznego

nad

nauczaniem

przedmiotów

ogólnokształcących
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- 13 artystycznych, a także nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach
rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio ministra właściwego
do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.
5. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7.
6. (uchylony).
<Art. 53a.
1. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad realizacją programu szkolenia
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 w oddziałach
przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu zajęć z przygotowania
wojskowego realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania
wojskowego;
2) ocenianiu organizacji zajęć, o których mowa w pkt 1;
3) sprawdzaniu warunków realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
4) udzielaniu pomocy szkołom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego, w
tym pomocy dotyczącej wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia w tych
oddziałach

przy

zastosowaniu

innowacyjnych

działań

programowych,

organizacyjnych lub metodycznych.
3. Nadzorowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności:
1) posiadanie przez szkołę odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć,
o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) realizacja szczegółowych treści szkolenia, miejsce realizowania zajęć, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, formy i metody szkolenia, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ust. 6;
3) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć, o
których mowa w ust. 2 pkt 1.
4. Czynności z zakresu nadzoru przeprowadzają żołnierze, pracownicy Ministerstwa
Obrony Narodowej i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych lub
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przez

Ministra

Obrony

Narodowej,

posiadający

imienne

upoważnienie Ministra Obrony Narodowej. Upoważnienie zawiera:
1) datę wydania i numer upoważnienia;
2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności z zakresu nadzoru;
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności z zakresu
nadzoru;
4) pieczęć i podpis Ministra Obrony Narodowej.
5. Minister Obrony Narodowej zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem czynności z zakresu nadzoru, dyrektora szkoły
prowadzącej oddział przygotowania wojskowego, dowódcę jednostki wojskowej, o
której mowa w art. 28a ust. 9, oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze
przeprowadzenia tych czynności i terminie ich przeprowadzenia.
6. Osoby, o których mowa w ust. 4, przeprowadzające czynności z zakresu nadzoru,
mają prawo:
1) wstępu do szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego i jednostek
wojskowych, w których są prowadzone zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz
na teren innych obiektów, na którym są prowadzone te zajęcia;
2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
3) wglądu do dokumentów dotyczących kwalifikacji kadry do prowadzenia zajęć, o
których mowa w ust. 2 pkt 1;
4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej i
wychowawczej w oddziałach przygotowania wojskowego.
7. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą wydawać dyrektorowi szkoły prowadzącej
oddział przygotowania wojskowego i dowódcy jednostki wojskowej, o której mowa w
art. 28a ust. 9, zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem
ich realizacji.
8. Dyrektor szkoły prowadzącej oddział przygotowania wojskowego i dowódca jednostki
wojskowej, o której mowa w art. 28a ust. 9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zaleceń, o których mowa w ust. 7, mogą zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Ministra
Obrony Narodowej.
9. Dyrektor szkoły prowadzącej oddział przygotowania wojskowego i dowódca jednostki
wojskowej, o której mowa w art. 28a ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
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8 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o
nieuwzględnieniu zastrzeżeń, są obowiązani powiadomić:
1) Ministra Obrony Narodowej o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
10. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności oddziału przygotowania
wojskowego, Minister Obrony Narodowej niezależnie od środków, o których mowa
w ust. 7, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę.
11. Minister Obrony Narodowej może wydawać organowi prowadzącemu szkołę
zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
12. Minister Obrony Narodowej może przetwarzać dane osobowe osób prowadzących
zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, i uczniów w zakresie niezbędnym do
sprawowania nadzoru.
13. Przeprowadzenie w szkole prowadzącej oddział przygotowania wojskowego
czynności z zakresu nadzoru nie może zakłócać pracy tej szkoły.
14. Z czynności przeprowadzonych w ramach nadzoru sporządza się protokół, który
zawiera ocenę realizacji programu szkolenia, w tym ocenę realizacji zajęć, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, oraz stwierdzone uchybienia i zalecenia dotyczące usunięcia
tych uchybień wraz z terminem realizacji tych zaleceń. Protokół może zawierać
rekomendacje wynikające z przeprowadzonych czynności z zakresu nadzoru.>

Art. 55.
1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania
oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkół i placówek;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w
procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
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1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im
zajęć;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3)

przestrzeganie

zasad

oceniania,

klasyfikowania

i

promowania

uczniów

oraz

przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku
szkolnego oraz obowiązku nauki;
4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki.
3. Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, wykonujący czynności z zakresu nadzoru
pedagogicznego mają prawo:
1) wstępu do szkół i placówek;
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu
nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
3) wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli
potwierdzających

kwalifikacje

do

prowadzenia

przydzielonych

im

zajęć

oraz

dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowanie do
prowadzenia danych zajęć;
4) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
5) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i
inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;
6) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.
4. Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek
zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.
5. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których
mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
6. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których
mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 - w terminie 30 dni
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- 17 od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest
obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich
realizacji.
<6a. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje w wyznaczonym
terminie zaleceń, o których mowa w ust. 4, organ sprawujący nadzór pedagogiczny
może

wezwać

dyrektora

szkoły

lub

placówki

do

wyjaśnienia

przyczyn

niezrealizowania zaleceń. Dyrektor szkoły lub placówki przekazuje wyjaśnienia
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania.
6b. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wyjaśnień, o których mowa w ust. 6a, lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu
na przekazanie tych wyjaśnień może wyznaczyć dyrektorowi szkoły lub placówki
ostateczny termin realizacji zaleceń, o których mowa w ust. 4.
6c. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje zaleceń, o których mowa w ust. 4,
w ostatecznym terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6b, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z
wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia.
6d. W przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra właściwy minister
może w sytuacji określonej w ust. 6c odwołać dyrektora szkoły lub placówki w czasie
roku szkolnego bez wypowiedzenia.
6e. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.
6c, i niezwłocznie informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
6f. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę nie odwoła dyrektora
szkoły lub placówki w terminie, o którym mowa w ust. 6e, powierzenie stanowiska
dyrektora szkoły lub placówki wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 6c.
6g. Wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, o którym mowa
w ust. 6f, stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Informację o
wygaśnięciu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki organ
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szkołę lub placówkę.
6h. Przepisy ust. 6a–6g stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust.
2.>
7. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, organ
sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie od środków, o których mowa w ust. 4,
zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę.
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę
lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio.
9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i
uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru
pedagogicznego.
Art. 56.
1. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem
przepisów niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń wydanych
na ich podstawie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji,
usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole
lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub
placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i
harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu
następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
[3. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o
których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie
terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie
uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o
odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.]
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których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w
harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków,
organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę
lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.>
<3a. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.
3, i niezwłocznie informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3b. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę nie odwoła dyrektora
szkoły lub placówki w terminie, o którym mowa w ust. 3a, powierzenie stanowiska
dyrektora szkoły lub placówki wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 3.
3c. Wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, o którym mowa
w ust. 3b, stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Informację o
wygaśnięciu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki organ
sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu
szkołę lub placówkę.>
[4. W przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra, w sytuacji określonej w ust.
3, właściwy minister odwołuje dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.]
<4. W przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra właściwy minister w
sytuacji określonej w ust. 3 odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.”>
<4a. Przepisy ust. 3–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2.>
5. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, niewykonanie polecenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji,
zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest
równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.
6. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także
sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień, o których mowa w ust. 1,
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nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
7. Przepisów ust. 1 i 6 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w
uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku
kurator oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym naruszeniu wojewodę.

Art. 62.
1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu
powierzono stanowisko dyrektora.
[2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na
stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.]
<2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem
powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po uzyskaniu
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku szkoły
lub placówki prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej – po zasięgnięciu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.>
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W
przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny
sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek
artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w
zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania
stanowiska kierowniczego.
Art. 63.
1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub
placówkę.
2. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz
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w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust.
6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, powołuje i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister
prowadzący placówkę. Przepisów ust. 10-22 nie stosuje się. Powołanie i odwołanie
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania się w
drodze konkursu.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 2, powołuje na
stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata.
5. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, zgodnie z
ust. 3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie
obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej
placówki.
6. Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować osoba:
1) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
2) która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7;
3) która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i
placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
4) która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6) która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne;
7) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
8) przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
9) która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
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289);
10) która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora
placówki, o której mowa w ust. 2, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i
tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób
wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania
konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu.
8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem
właściwym do spraw zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio:
1) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o
której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b;
2) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której
mowa w art. 8 ust. 6;
3) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2;
4) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o
zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14.
9. Przepisy ust. 2-6 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 7 i 8 stosuje się także do
dyrektora zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład których
wchodzi co najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 2.
10. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
11. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i
placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.
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kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady
szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.]
<12. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
zostanie wyłoniony kandydat, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji
związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład
reprezentatywnych

organizacji

związkowych,

zrzeszających

nauczycieli,

działających w szkole lub placówce, w której powierza się stanowisko dyrektora.>
<12a. Opinia zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w ust. 12, jest
wydawana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego
o wydanie tej opinii.>
[13. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący
może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w
których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10
miesięcy.]
<13. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ
prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki
wicedyrektorowi, a w szkołach lub placówkach, w których nie ma wicedyrektora,
nauczycielowi tej szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.>
14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje
komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
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ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących
w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli,
obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się
odbywa
– z zastrzeżeniem ust. 15.
<14a. W przypadku szkoły i placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przedstawicielem organu prowadzącego szkołę lub placówkę, o
którym mowa w ust. 14 pkt 1 lit. a, może być również członek organu stanowiącego
danej jednostki samorządu terytorialnego, wskazany przez ten organ stanowiący.>
15. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być
mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3.
16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których
mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa
w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak
aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa
w ust. 14 pkt 2 i 3, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór
pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub
placówkę.
17. Przepisy ust. 14-16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora
zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym
że:
1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad
pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w
zespół;
2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów
wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.
18. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa
organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu
prowadzącego szkołę lub placówkę.
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- 25 19. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1, w skład komisji
nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.
<19a. Jeżeli nadzór pedagogiczny nad szkołami lub placówkami wchodzącymi w skład
zespołu lub łączonymi w zespół sprawują różne organy, to – w przypadku konkursu
na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego
zespołu szkół lub placówek – przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 1 lit. b,
ustalają wspólnie te organy.
19b. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący
szkołę lub placówkę.
19c. W przypadku przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub
placówki w związku z upływem okresu, na jaki powierzono stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki, konkurs ten ogłasza się nie wcześniej niż z początkiem roku
kalendarzowego, w którym upływa ten okres, i nie później niż na 2 miesiące przed
upływem tego okresu, a w przypadku gdy po upływie okresu, na jaki powierzono
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły lub placówki na podstawie ust. 13 – nie później niż na 2 miesiące
przed upływem okresu, na jaki powierzono pełnienie tych obowiązków.>
20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych - minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze
rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz
tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania
konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez
organ prowadzący szkołę lub placówkę.
[21. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W
uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie
krótszy niż 1 rok szkolny.
22. Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2.]
<21. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w
przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt
8, dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
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jeden rok szkolny. Wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty nie
stosuje się w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez ministrów.
22. Przepisy ust. 1 i 10–21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust.
2, z tym że w przypadku negatywnej opinii, o której mowa w art. 62 ust. 2, organ
prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ustalonemu przez
siebie kandydatowi lub powołuje na to stanowisko ustalonego przez siebie kandydata
po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych

reprezentatywnych

w

Społecznego

albo

organizacyjnymi

jednostkami

rozumieniu

ustawy

o Radzie

organizacji

Dialogu

związkowych

wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających
nauczycieli, działających w szkole lub placówce, w której powierza się stanowisko
dyrektora; zakładowa organizacja związkowa wydaje opinię w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego o wydanie tej opinii.>
23. Przepisy ust. 1-22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra Obrony
Narodowej i Ministra Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.

Art. 66.
1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań
wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy
nauczycieli - bez wypowiedzenia,
[c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56
ust. 3;]
< d)

złożenia przez nauczyciela rezygnacji, na mocy porozumienia stron, w terminie

uzgodnionym przez nauczyciela składającego rezygnację i organ właściwy do
odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego,
e) zmian organizacyjnych uzasadniających likwidację stanowiska kierowniczego, z
końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;>
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 27 [2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w
przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla
uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.]
<2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa
w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w
czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia; wymogu uzyskania pozytywnej opinii
kuratora oświaty nie stosuje się w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez
ministrów.>
2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania
wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 68.
1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i
gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
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organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność

wychowawcza

lub

rozszerzanie

i

wzbogacanie

form

działalności

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie
danych osobowych.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w
przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na
podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych
przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez
kuratora oświaty do innej szkoły.
3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor
szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2, po
uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53
ust. 1.
4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców
lub pełnoletniego ucznia.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły lub placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub
placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła,
po:
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym
zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz
2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne
gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w
ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1,
obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.
7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o
której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku:
1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada
opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym;
2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących
młodocianymi pracownikami.
7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w
danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód
ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w
prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1.
7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:
1) tworzeniu klas patronackich;
2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;
3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;
4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;
5) organizacji egzaminu zawodowego;
6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń
branżowych;
7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.
7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia.
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przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych
organizacyjnie innej szkole.] <Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują
dyrektorom jednooddziałowych przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych
(szkół filialnych) i szkół artystycznych (szkół filialnych), podporządkowanych
organizacyjnie innej szkole.> Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi
prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest
organizacyjnie podporządkowana.
9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w
szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny
nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Art. 86.
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub
placówki.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o
których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki,
wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
<2a. Jeżeli uzgodnione warunki działalności, o których mowa w ust. 2, przewidują
prowadzenie zajęć z uczniami, organizacja i prowadzenie tych zajęć wymagają
uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki
artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół
artystycznych – specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,
dotyczącej zgodności programu tych zajęć z przepisami prawa, w szczególności z
zadaniami wymienionymi w art. 1 pkt 1–3, 5, 14 i 21.
2b. W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2a, dyrektor szkoły lub placówki nie
później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 2a,
przekazuje odpowiednio kuratorowi oświaty lub specjalistycznej jednostce nadzoru,
o której mowa w art. 53 ust. 1, program zajęć oraz materiały wykorzystywane do
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rodziców, o których mowa w ust. 2.
2c. Opinię, o której mowa w ust. 2a, odpowiednio kurator oświaty lub specjalistyczna
jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, wydaje w terminie 30 dni od dnia
otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2b. Niewydanie opinii w tym
terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
2d. Dyrektor szkoły lub placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio kuratora
oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, albo
po upływie terminu do wydania opinii, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany
przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 2a, przedstawić rodzicom ucznia, a
w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom:
1) pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć;
2) pozytywną opinię odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki
nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 – jeżeli zostały wydane;
3) pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust.
2.
2e. Dyrektor szkoły lub placówki udostępnia rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów
pełnoletnich – tym uczniom, na ich wniosek, materiały wykorzystywane do realizacji
programu zajęć.
2f. Udział w zajęciach, o których mowa w ust. 2a, wymaga pisemnej zgody rodziców
uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów.
2g. Opinie, o których mowa w ust. 2a, nie są wymagane w przypadku zajęć, o których
mowa w ust. 2a, organizowanych i prowadzonych:
1) w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lub
2) przez organizacje harcerskie objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6,
oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie
stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i
rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

Art. 88.
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- 32 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który
określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę.
2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych wymienionych w ust. 1,
określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości, a w
miastach - nazwy ulic lub ich części, należących do jej obwodu, oraz podporządkowane
jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala
się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.
2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej placówki
kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także filie
podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.
<2b. Akt założycielski publicznej szkoły artystycznej, oprócz danych wymienionych w
ust. 1, określa także szkoły filialne podporządkowane organizacyjnie tej szkole.>
3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom
dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa
sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
4. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:
1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest
prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju,
wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;
2) w przypadku szkół artystycznych:
a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zezwolenia ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) realizujących także kształcenie ogólne - zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela
zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii specjalistycznej jednostki
nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.
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- 33 5. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, składa się wraz z projektem
aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły
lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w
którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać
przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym
mowa w ust. 4, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4,
może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły
lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera
zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub
placówki.
5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę fizyczną
również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez
osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie
uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.
7. Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę
podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
8. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu
kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Art. 89.
1. [Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.] < Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem
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- 34 ust. 1a–3 i 14–18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej lub innych szkołach publicznych
tego samego typu, a także kształcących w tym samym zawodzie lub w zawodzie, w
którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z tym zawodem.> Organ prowadzący jest
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o
zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
<1a. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może
zostać zlikwidowana, jeżeli likwidacja tej szkoły:
1) nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki oraz
2) polepszy:
a) warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy
ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
b) warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi
takie kształcenie, oraz
3) nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły, a w przypadkach, o których
mowa w ust. 1c – również dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, oraz
4) jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby
uczniów likwidowanej szkoły, szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce
kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
1b. Jednostka samorządu terytorialnego zamierzająca zlikwidować szkołę publiczną
może wskazać również dodatkowo, inne niż wymienione w ust. 1a, okoliczności
uzasadniające likwidację szkoły.
1c. W przypadku likwidacji szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego jednostka ta wskazuje uczniom możliwość kontynuowania nauki w
innej szkole lub innych szkołach, prowadzonych przez tę jednostkę, z tym że w
przypadku likwidacji:
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- 35 1) szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym jednostka ta wskazuje uczniom
uczęszczającym do szkoły podstawowej możliwość kontynuowania nauki w innej
szkole podstawowej lub innych szkołach podstawowych, prowadzonych przez tę
jednostkę, a dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego w tej szkole –
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w innej szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez tę jednostkę;
2) szkoły podstawowej, w której są zatrudnieni nauczyciele i osoby, o których mowa w
art. 15 ust. 1, prowadzące zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
jednostka ta wskazuje uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej możliwość
kontynuowania

nauki

w

innej

szkole

podstawowej

lub

innych

szkołach

podstawowych, prowadzonych przez tę jednostkę, a dzieciom uczęszczającym do
innej formy wychowania przedszkolnego – możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez tę jednostkę.>
2. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie
karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.
3. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w
przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może
zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w drodze postanowienia, na które
przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku
postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego
ministra.
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- 36 5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
kuratorowi oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej
opinii.
<5a. W opinii, o której mowa w ust. 3, kurator oświaty, a w przypadku publicznej szkoły
artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oceniają zasadność
likwidacji szkoły, w tym zgodność tej likwidacji z przepisami prawa.>
6. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu
szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia
likwidacji.
7. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę
prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu
terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku
o likwidacji z końcem roku szkolnego.
9. Przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub
placówki.
10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym
zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki
tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w
przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów.
11. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu
terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką
samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
12. Przekazanie, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej
formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
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tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1-9.
Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej specjalnej, szkoły sportowej, szkoły
mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadpodstawowej, prowadzonych przez powiat,
starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze
której ma siedzibę ta szkoła.
15. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 14, na podstawie uchwały rady gminy,
może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.
16. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, powiat przekazuje gminie,
która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego
następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek.
17. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie
pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat
wniosku gminy, o którym mowa w ust. 15.
18. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 17, gmina
przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do
zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
Art. 91.
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub
placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut
zespołu nie stanowi inaczej.
1a. Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla młodzieży i
liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są
prowadzone w tym samym czasie.
2. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z
prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym
obwodem tej szkoły.
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siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.
4. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.
5. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski wymaga
zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub
placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii
kuratora oświaty.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach połączonych szkół lub placówek.
7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z
zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może
rozwiązać zespół.
7a. W przypadku:
1) utworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły lub
placówki do zespołu - przepisu art. 89 nie stosuje się;
2) wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu szkół lub placówek oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.
8. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki
prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi
organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania
organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu.
9. Połączenie w zespół, o którym mowa w ust. 1-3, oraz włączenie do zespołu szkoły lub
placówki, o którym mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 1 września danego roku.
10. Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu, o których mowa w ust. 7, jest
dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.
<11. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami
artystycznymi lub włączenie do zespołu szkoły lub placówki niebędącej szkołą lub
placówką artystyczną, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
12. Połączenie w zespół szkół lub placówek artystycznych lub włączenie do zespołu
szkoły lub placówki artystycznej, prowadzonych przez jednostkę samorządu
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spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
13. W przypadku gdy w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki
niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki
artystyczne, prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, połączenie w
zespół tych szkół lub placówek lub włączenie do zespołu tych szkół lub placówek
następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty.>

Art. 97.
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
[3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą szkół artystycznych.]
<3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą szkół artystycznych oraz szkół prowadzonych przez
Ministra Obrony Narodowej.>
Art. 109.
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w
przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności;
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<8) zajęcia z przygotowania wojskowego realizowane w ramach programu szkolenia w
oddziale przygotowania wojskowego.>
2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, 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.), organizowane w trybie określonym w tych
przepisach.
2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w
zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego
kursu zawodowego.
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.
5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII
szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.
Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.
7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust.
1 pkt 5.
Art. 110.
1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
[2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola,
uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły
artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania
zakładowym

organizacjom

związkowym

będącym

jednostkami

organizacyjnymi

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
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skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających
nauczycieli.]
<2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub
przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w
przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie
przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej. Arkusz organizacji szkoły
lub przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub
przedszkola przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym
będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych
w

rozumieniu

ustawy

o

Radzie

Dialogu

Społecznego

albo

jednostkami

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych
organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działającym w szkole lub
przedszkolu, których dotyczy arkusz organizacji.>
[2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola
opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a
następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w
rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły
lub przedszkola informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych.]
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Na

podstawie

zatwierdzonego

arkusza

organizacji

szkoły

dyrektor

szkoły,

z

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza
organizacji szkoły i przedszkola, [ust. 2-3] < ust. 2 i 3> stosuje się odpowiednio.
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organizacji szkoły lub przedszkola, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje do
organu

sprawującego

nadzór

pedagogiczny

informację

zawierającą

wykaz

wszystkich zmian wprowadzonych w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły lub
przedszkola.>
Art. 112.
1. Statut placówki publicznej powinien określać w szczególności:
1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania;
2) organ prowadzący placówkę;
3) organy placówki oraz ich kompetencje;
4) organizację placówki;
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
ramowe statuty placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 6-8 i 10,
uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji placówki, a także zakresy
spraw, które powinny być ustalone w statucie placówki.

<Art. 112a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić,
w drodze rozporządzenia, typy publicznych szkół artystycznych realizujących
wyłącznie kształcenie artystyczne, którym mogą być podporządkowane szkoły
filialne, uwzględniając wpływ funkcjonowania szkoły filialnej na efektywność
kształcenia artystycznego w tych typach szkół artystycznych.
2. Szkoła filialna może być utworzona i podporządkowana publicznej szkole
artystycznej, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo
jednostkę samorządu terytorialnego.
3. Utworzenie szkoły filialnej podporządkowanej publicznej szkole artystycznej
prowadzonej

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego

wymaga

zawarcia

porozumienia między tą jednostką a ministrem właściwym do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Szkoła filialna podporządkowana publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego może być utworzona na obszarze tej jednostki.
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filialne, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.

Publicznej

szkole

artystycznej

prowadzonej

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego mogą być podporządkowane nie więcej niż cztery szkoły filialne w
przypadku, gdy:
1) powierzchnia tej jednostki samorządu terytorialnego przekracza 2500 km2 oraz
2) na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonuje tylko jedna
publiczna szkoła artystyczna typu określonego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 1.
7. W przypadku szkoły filialnej zajęcia edukacyjne artystyczne określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a mogą być realizowane w następujący sposób:
1) wszystkie zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w szkole filialnej;
2) zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane zarówno w szkole filialnej, jak i w
publicznej szkole artystycznej, której jest podporządkowana szkoła filialna.>
Art. 113.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i placówek artystycznych,
uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i placówek artystycznych, w
tym:
1) elementy tworzące nazwę szkoły i placówki artystycznej;
[2) tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej;]
<2) tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej oraz zespołowi szkół
artystycznych;>
3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i placówki artystycznej, w tym szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze;
<3a)

zasady tworzenia i używania nazwy szkoły artystycznej filialnej;>

4) warunki tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole i
placówce artystycznej;
5) liczbę uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie
klas I-III szkoły podstawowej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy
w świetlicy;
6) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
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organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej,
warunki

korzystania

z

internatu,

tygodniowy

wymiar

zajęć

opiekuńczych

i

wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą;
8) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji
szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania;
9) organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których kształcenie w
formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.

Art. 125.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i
higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z
uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w
tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z
wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz
postępowanie w sprawach wypadków uczniów.

< Art. 125a.
1. Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce
zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
innego niż określone w pkt 1–3
– w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych
na podstawie art. 32 ust. 11.
2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch
dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy
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samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą
wychowania przedszkolnego organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż
od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w
ust. 2, są realizowane:
1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub
3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie
określonych działań, lub
4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu
kształcenia i wychowania.
4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola, szkoły lub
placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej
przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę
fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego informują
organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, szkoły lub
placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej
przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę
fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w przedszkolu, innej
formie

wychowania

przedszkolnego,

szkole

lub

placówce,

uwzględniając

indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność
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prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia.
7. Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania
przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa
szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania
uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego
uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym
przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce
technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne
kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa
także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność
poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie
sprzętu służącego do nauki.>
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, 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
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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
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
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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 rewalidacyjnowychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego
wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie
kształcenia

specjalnego

określa

zalecane

formy

kształcenia

specjalnego,

z

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
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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.
<16a. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów
pełnoletnich – tych uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia
uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację
zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami,
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.>
17. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez gminę oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały
przedszkolne - także dyrektor szkoły podstawowej organizuje indywidualne obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.
<17a. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez gminę oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane
oddziały przedszkolne – także dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców
dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają dziecku, które
posiada

orzeczenie

o

potrzebie

indywidualnego

obowiązkowego

rocznego

przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub
nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w

orzeczeniu o potrzebie

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy
art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.>
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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.

Art. 128.
1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest
szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć
edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia
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zorganizowana jest szkoła, a organem prowadzącym szkołę.
2. W

związku

z

organizowaniem

kształcenia

i

specjalnych

działań

opiekuńczo-

wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego, podmiot leczniczy
przekazuje szkole specjalnej lub oddziałowi specjalnemu zorganizowanym w podmiocie
leczniczym dane uczniów, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), niezbędne
do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i
formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o
których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i
młodzieży.
<4. Szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego, w
którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, na wniosek rodziców ucznia, a w
przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, oraz w porozumieniu z
kierownikiem tego podmiotu i organem prowadzącym tę szkołę, umożliwia uczniowi
realizację w podmiocie leczniczym zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, organizuje się uczniowi odpowiednio do wskazań
lekarza prowadzącego leczenie ucznia.
6. Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu
leczniczego, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, na wniosek nauczyciela,
kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza, może – ze
względu na stan zdrowia ucznia – zezwolić na:
1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
2) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych;
3) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez
lekarza.
7. W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie leczniczym krócej niż 9 dni
dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu
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organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; nie
dotyczy to ucznia przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji.
8. Warunki korzystania przez ucznia, który realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość zgodnie z ust. 4, z urządzeń technologicznych
(sprzętu komputerowego, elektronicznego) i pomieszczeń podmiotu leczniczego oraz
ponoszenia kosztów ich utrzymania i bezpiecznego użytkowania określa umowa
zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę, do której uczeń uczęszczał przed
przyjęciem do podmiotu leczniczego, a podmiotem leczniczym, w którym uczeń
przebywa.>
Art. 143.
1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a,
prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania
wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną[.] <;>
<5) posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej.>
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.
1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
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szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty
działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 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 równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3-7. Przepis art. 131 ust. 3
stosuje się.
Art. 150.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona
rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego
- adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je
posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego
albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
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wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole[.]
<;>
<7) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej,
albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej –
informację o obywatelstwie kandydata.>
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art.
131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i
4, art. 139 ust. 3, art. 140 ust. 4, art. 141 ust. 3, art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust.
3, art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
573),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
821 oraz z 2021 r. poz. 159);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ
prowadzący, o których mowa w art. 131 ust. 4, art. 133 ust. 2, art. 144 ust. 4 i art. 145 ust.
1 pkt 3;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prow adzący
określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art.
132, art. 134 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 135 ust. 1 i 5, art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137
ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1 pkt 1, art. 140 ust. 1, 2 i
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odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 dokument potwierdzający ukończenie klasy VI szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów
szkól i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna
jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,
e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej
szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,
f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 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,
fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie
do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy
kategorii C lub C+E - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie
do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenie lekarskie o
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ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie
zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w
zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978,
sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - świadectwo zdrowia o zdolności do pracy
na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na
morzu,
fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa
lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami
określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie
wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht - świadectwo zdrowia o
zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. o pracy na statkach rybackich,
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub
oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
i) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i art. 143 ust. 1 pkt 3,
j) (uchylona)
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-h, są składane w
oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat
ukończył.
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także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
lub pełnoletniego kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o
potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te
okoliczności w terminie 14 dni.
8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z
informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie
informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają
takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być
zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do
wywiadu

stosuje

środowiskowego

się

odpowiednio

przeprowadzanego

przepisy
w

celu

dotyczące
ustalenia

rodzinnego

prawa

do

wywiadu

świadczenia

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane
do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach,
jeżeli posiadają takie informacje.
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika
ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
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lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum
usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Art. 165.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych
przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w
niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań

oświatowych,

oddziałach

przedszkolnych

w

niepublicznych

szkołach

podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające
obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w
tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z
nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących
obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla
dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach
policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych
kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:
1)

obywatele

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej,

państwa

członkowskiego

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin
posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
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7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich
rodzin;
9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin;
10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
12) osoby, którym 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. z
2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich
rodzin;
14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen
lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
2) pkt 6, 8, 9 i 13 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w
związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o
których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią
odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w
publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych
szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników
służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych:
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oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub
placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
3) na warunkach odpłatności.
6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i
kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób
wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty
kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub
częściowego zwolnienia z tej odpłatności.
7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ
prowadzący szkołę.
8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą
językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez
dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami
polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy.
10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia
do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej
wspomagającej

efektywność

ich

kształcenia,

organ

prowadzący

szkołę

może

zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
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szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą
uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów [art. 39 ust. 2-4a] < art.
39 ust. 2–4>.
13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany
do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce
ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż
o jeden rok szkolny.
14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach
specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla
dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.
15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i
kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.
16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie
ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących
obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów
potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób
kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając
odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także
uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości
przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły
lub kolejnego etapu edukacji;
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mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości
edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć
dydaktycznych oraz naukę języka polskiego;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, a
także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust.
15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których
organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;
4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w których
stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium
Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k
ustawy o systemie oświaty.
Art. 166.
1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o
których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga
przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby
mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę
podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:
1) inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego;
2) publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego,
po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.
2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego
szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, w której obwodzie mieszkają osoby, o
których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową, w której
te osoby będą realizować obowiązek szkolny.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 130 ust. 2 i 5 nie stosuje się, a
przepisy [art. 39 ust. 2-4a] < art. 39 ust. 2–4> stosuje się odpowiednio.

Art. 169.
1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
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do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub
placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub
organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej
ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub
statutem, w szczególności:
a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo
b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4
- jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym
terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o
którym mowa w art. 180 ust. 2;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące[.]
<;>
<6) niezrealizowania przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym
mowa w art. 180 ust. 3.>
2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i
jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ lub
podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo 2, powiadamiają o wykreśleniu szkoły
odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa [w ust. 1 pkt 3] < ust. 1 pkt 2–4 i
6>, przepisy art. 172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

Art. 172.
1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 64 4) organizację szkoły lub placówki;
4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół
artystycznych:
a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację
praktycznej nauki zawodu,
c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli
szkoła takie kształcenie prowadzi;
4b) w przypadku szkół artystycznych:
a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych;
4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
4d) formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia,
szkoły policealnej;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w
których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb
składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia
warunki, o których mowa w:
a) [art. 134 ust. 1] < art. 130 ust. 7a, art. 134 ust. 1>, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1, art.
143 ust. 1 i 2 oraz art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. c-fd - w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania
wojskowego,
b) art. 141 ust. 1, 6 i 7 - w przypadku szkół dla dorosłych;
8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej - także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub
praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole
artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14
ust. 4 pkt 3;
9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 - wysokość opłat wnoszonych przez
wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli
ośrodek pobiera opłaty.
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niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole
podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W
tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6
miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji:
rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, oraz gminę, na której
terenie jest położona szkoła lub placówka.
5. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia
likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

[Art. 172a.
Przepis art. 68 ust. 7-7d stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie
zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.]

<Art. 172a.
Przepisy art. 68 ust. 7–7d i art. 120a stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących
kształcenie zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.>

Art. 173.
1. Przepisy art. 106 ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.
2. Przepisy art. 108 stosuje się do przedszkoli niepublicznych.
3. Przepisy art. 44a stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

<Art. 173a.
Przepisy art. 125a ust. 1–5 i 7, art. 127 ust. 16a i 17a, art. 128 ust. 4–8 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 125a ust. 6 stosuje się odpowiednio do niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek.>
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Do

niepublicznych

przedszkoli,

szkół

podstawowych,

innych

form

wychowania

przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych,

ośrodków

rewalidacyjno-wychowawczych

oraz

poradni

psychologiczno-pedagogicznych stosuje się przepisy art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1.

<Art. 175a.
Do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek stosuje się przepisy wydane na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8.>
Art. 179.
1. [Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru
pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14
ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7.]
<Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie
nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których
mowa w art. 14 ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z
art. 178 ust. 7 albo w przypadku, gdy osoba prowadząca szkołę nie zrealizuje
polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3.> Cofnięcie uprawnień następuje w drodze
decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się
ostateczna.
2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznej szkole
artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień publicznej szkoły
artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w
przypadku artystycznej szkoły policealnej - semestru kształcenia.
3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany niezwłocznie
poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień
publicznej szkoły artystycznej.
Art. 180.
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kuratorzy oświaty. Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami i placówkami
artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w
niepublicznych szkołach artystycznych, który sprawują właściwi kuratorzy oświaty.
Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, [art. 55] < art. 55 ust. 1–6 i 7–9> oraz przepisy wydane na
podstawie art. 44 ust. 3 i art. 60 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
[2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę
prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie
oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie wypełnia
zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełnia warunków
funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w przypadku szkoły
artystycznej - warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7,
organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym
terminie.]
<2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub
placówkę prowadzą działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o
systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie
wypełniają zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełniają
warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w
przypadku szkoły artystycznej – warunków funkcjonowania szkoły określonych
zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca usunięcie
uchybień, wskazując, w zależności od oceny zakresu i stopnia stwierdzonych
uchybień, termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania
polecenia.>
<3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej
niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z
zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w
niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego
powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
polecenia.>
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U S T A W A z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Art. 6a.
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy
nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie
roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w
art. 9c ust. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek
doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
1e. Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art.
42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów
działalności szkoły.
1f. Ocena pracy dyrektora szkoły dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6
i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania
przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - także
obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania
religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia
służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane
polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.
2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z
własnej inicjatywy - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia
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terminu określonego w ust. 1.
2a. (uchylony).
2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej
nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii
szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w
przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie
szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni
kalendarzowych.
3. (uchylony).
4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem
uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena bardzo dobra;
3) ocena dobra;
4) ocena negatywna.
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:
1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad
rodziców;
2) (uchylony);
3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego
doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej
możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w
przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opinii
opiekuna naukowo-dydaktycznego.
5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez
radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.
5b. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy
nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne
stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku
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w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.
5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór
pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - dyrektor
szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty.
5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której
nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
5e. (uchylony).
5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje
dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy
dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie
dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.
6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki
dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ
prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny
dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli oceny pracy
dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela
pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez
okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem
prowadzącym placówkę.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela
pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy
po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających
w tej szkole.
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odpowiednio.
<7b. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny pracy, o której
mowa w ust. 6, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek
doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty nie uzyskają porozumienia odpowiednio
z organem prowadzącym szkołę lub organem prowadzącym placówkę doskonalenia
nauczycieli w sprawie tej oceny, to oceny pracy, o której mowa w ust. 6, dokonuje
odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny po rozpatrzeniu stanowiska
organu prowadzącego szkołę lub kurator oświaty po rozpatrzeniu stanowiska organu
prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli.>
8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego
uwag i zastrzeżeń.
8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą
ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo
wniosku o ponowne ustalenie oceny.
8b. Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art.
42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem
dyrektora placówki, do kuratora oświaty;
2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora
szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także dyrektorowi placówki doskonalenia
nauczycieli, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczycielowi pełniącemu w
zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co
najmniej 6 miesięcy - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do
organu, który tę ocenę ustalił.
10. Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół oceniający
powołany przez organ, o którym mowa w ust. 9.
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wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o
ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający:
1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w
[ust. 6] < ust. 6 albo 7b> , albo
2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w [ust. 6]
<ust. 6 albo 7b> , oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w [ust. 6]
<ust. 6 albo 7b>, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli
ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.
10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku odwołania albo
wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera
uzasadnienie.
10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna.
11. (uchylony).
12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół
artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister
Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania oceny pracy
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres
informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu
oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli.
13. (uchylony).
14. (uchylony).
15. (uchylony).
16. (uchylony).
17. (uchylony).
18. (uchylony).
Art. 85t.
1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący
szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 73 postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest
odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach
niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą
być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
<1a. W sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa
uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę organ sprawujący nadzór
pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o
zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek złożony w tej sprawie
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego
szkołę.>
2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący
szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu
naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o
której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność
zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.
3. Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły zostają z mocy prawa
zawieszeni w pełnieniu obowiązków w razie ich tymczasowego aresztowania lub w razie
pozbawienia ich wolności w związku z postępowaniem karnym.
4. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że
przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły toczy
się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym
nastąpiło zawieszenie.
5. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków odpowiednio nauczycielowi albo
nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do komisji
dyscyplinarnej pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę.
6. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu
w pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które
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odpowiednio.
7. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy lub
uchyleniu decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków.
8. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji uchyla decyzję o zawieszeniu w pełnieniu
obowiązków, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego nie został uprawdopodobniony
zarzut uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, o których mowa w art.
6, a także gdy rzecznik dyscyplinarny przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji
wniósł o wymierzenie kary, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze
względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio
nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania
obowiązków w szkole.
9. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji organowi, który wydał
decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, nauczycielowi albo nauczycielowi
pełniącemu funkcję dyrektora szkoły służy zażalenie do odwoławczej komisji
dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem
komisji, która wydała postanowienie.
10. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu w
pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno
odbyć się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się
odpowiednio.
11. Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest ostateczne.

Art. 91d.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust.
1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt,
burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
[3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1,
art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art.
54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 2a, art. 85s ust. 4, art. 85t ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z ust.
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marszałek województwa.]
<3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 7b, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art.
9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art.
42 ust. 6a, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 2a, art. 85s ust. 4, art. 85t ust. 1–2 i
5 oraz art. 85z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.>

U S T A W A z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)

Art. 22ao.
1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.
2. Podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na
funkcjonalność używania podręcznika.
3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:
1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej oraz podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego, w klasach I-III szkoły podstawowej - zawiera usystematyzowaną
prezentację

treści

nauczania

z

zakresu

odpowiednio

edukacji:

polonistycznej,

matematycznej, przyrodniczej i społecznej albo danego języka obcego nowożytnego,
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
[2) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w
klasach

IV-VIII

szkoły

podstawowej

i

szkole

ponadpodstawowej

-

zawiera

usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na
danym etapie edukacyjnym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;]
<2) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej –
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danych zajęć
edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego; prezentacja treści nauczania nie jest opracowana w sposób
repetycyjny podporządkowany wyłącznie ćwiczeniu technik rozwiązywania zadań
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- 76 egzaminacyjnych,

wzorowanych

na

arkuszach

egzaminacyjnych

do

przeprowadzania odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego;>
3) (uchylony);
4) nie zawiera:
a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku - w przypadku
podręcznika w postaci papierowej,
b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego
wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;
5) nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym;
6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej - jest opracowany w sposób
pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z
różnymi rodzajami niepełnosprawności;
6a) w przypadku podręcznika w postaci papierowej - jest opracowany w postaci papierowej i
ponadto jego cyfrowe odzwierciedlenie jest zamieszczone na informatycznym nośniku
danych lub w Internecie;
7) spełnia szczegółowe warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw.

Art. 44d.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
[posiadane kwalifikacje lub] <posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe lub >
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie
edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
44zb.
Art. 44t.
Dyrektor szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej zwalnia
słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan
zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, [posiadane
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe] < posiadane kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe > lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
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na podstawie art. 44zb.

U S T A W A z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 584, 619 i 1981)
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 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), 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,
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 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4),
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. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe",
i) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub art. 8d ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.
1668), które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami
obsługującymi",
j) izb rzemieślniczych
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2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:
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. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w [art. 15 ust. 1-5] < art. 15> oraz art.
62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;
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. 12.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują numer, datę
wydania, datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej opinii o potrzebie
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realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i
kształcenia specjalnego zorganizowanego na podstawie odpowiednio opinii lub
orzeczenia

oraz

informację

niepełnosprawności

o

rodzaju

sprzężonych

niepełnosprawności,

współwystępujących

-

a

w

przypadku

niepełnosprawności,

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.]

< Art. 12.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują:
1) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o
potrzebie

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

lub

orzeczenia

o

potrzebie

kształcenia specjalnego;
2) datę wydania odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
3) datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej odpowiednio opinii lub
orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
4) datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych lub kształcenia specjalnego, zorganizowanych na
podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
5) informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności
sprzężonych

–

współwystępujących

niepełnosprawności,

niedostosowaniu

społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
6) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo
oświatowe, oraz liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub w grupie;
7) liczbę

godzin

zajęć

wychowania

przedszkolnego

lub

zajęć

edukacyjnych

realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy –
Prawo oświatowe;
8) liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
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indywidualne lub zespołowe;
9) liczbę

godzin

zajęć

odpowiednio

rewalidacyjnych,

socjoterapeutycznych,

resocjalizacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w indywidualnym
programie zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, i w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127
ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub
zespołowe;
10) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez
nauczycieli

posiadających

kwalifikacje

z

zakresu

pedagogiki

specjalnej

zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym;
11) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez
specjalistów zatrudnionych dodatkowo w ramach współorganizowania kształcenia
specjalnego;
12) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez
pomoc nauczyciela.>
Art. 13.
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego obejmują:
1) miejsce zamieszkania ucznia;
2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą
wychowania przedszkolnego;
<4a)

liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z

uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego
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art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;>
5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art.
13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo specjalny;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
10) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,
z określeniem nazwy tego języka;
11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o
których mowa w art. 32 ust. 5 albo 6 ustawy - Prawo oświatowe;
12) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w
której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego,
z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w
czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
13) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego.
Art. 14.
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:
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 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art.
113 i art. 165 ust. 16 ustawy - Prawo oświatowe;
4) (uchylony);
5) zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 lit.
e ustawy - Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy wydane na
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prowadzącej kształcenie zawodowe;
5a) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
5b) uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
5c) uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły
ponadpodstawowej 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;
8a) formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia odpowiednio
branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej szkoły artystycznej;
9) status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego dokształcania
teoretycznego;
10) korzystanie z indywidualnego nauczania;
11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;
<11a) liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem
objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;>
12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury
kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy - Prawo oświatowe;
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;
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24) (uchylony);
25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz
innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe formach działalności
dydaktyczno-wychowawczej, w tym dodatkowych działaniach mających na celu
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz
wspomagających edukację tych uczniów;
26) uzyskanie karty rowerowej;
27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w
art. 39 ust. 3, 4 i 4a ustawy - Prawo oświatowe;
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. 29.
1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym
obejmują:
1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
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zawodowego,
j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości,
w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób
zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a
w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - także datę
przeniesienia,
l) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela;
1a) w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości,
w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób
zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
j) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a
w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - także datę
przeniesienia;
2) w odniesieniu do 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. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, organach sprawujących
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1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych,

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. 8 ust. 5 pkt 1
lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu
zawodowego,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
i) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku nauczycieli zatrudnionych 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. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2
ustawy - Prawo oświatowe.
2. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi
uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, obejmują:
1) ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;
2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ewidencją egzaminatorów";
3) wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej "listą rzeczoznawców";
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1982 r. - Karta Nauczyciela, zwaną dalej "listą ekspertów";
5) uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej "dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej".
3. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:
1) w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w [art. 15 ust. 2-6]
<art. 15> ustawy - Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości,
w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób
zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
2) w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o
których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar obowiązków,
f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości,
w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób
zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.
4. Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, obejmują:
1) wykształcenie;
2) przygotowanie pedagogiczne;
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4) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;
5) rodzaj i wymiar zadań;
6) rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Art. 66b.
Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych,

w

celu

weryfikacji

prawa

do

świadczenia

wychowawczego oraz świadczenia dobry start, pozyskuje z bazy danych SIO dane
identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w
przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, datę
urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub
placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;
4) klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

<Art. 66c.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu umożliwienia Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzania analiz przyczyn nieobecności nauczycieli
w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy
wskutek choroby, w tym monitorowania przyczyn, skali oraz cykliczności
nieobecności, a także przygotowywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
potrzeby własne lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania badań,
prognoz lub opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek
choroby, a także szacowania skutków finansowych zmian przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych pozyskuje z bazy danych SIO dane nauczyciela
obejmujące:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) datę urodzenia;
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5) staż pracy;
6) staż pracy pedagogicznej;
7) typ szkoły lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony;
8) kod TERYT gminy, w której znajduje się miejsce zatrudnienia;
9) podstawę prawną zatrudnienia;
10) stopień awansu zawodowego;
11) wykształcenie;
12) wymiar etatu;
13) wskazanie, czy nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, o którym
mowa w art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–13, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwartalnie, do 20. dnia
miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego, według
stanu na ostatni dzień danego kwartału kalendarzowego.>

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.
1287)
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
przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia [31
sierpnia 2022 r.] <31 sierpnia 2024 r.>

U S T A W A z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1930 i 2445)
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1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty,
przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie.
<1a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w ramach środków, o których
mowa w ust. 1, może udzielać z budżetu państwa, w ramach realizacji ustanowionego
programu lub przedsięwzięcia, dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji.>
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w ramach
programów i przedsięwzięć na podstawie umowy.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora jednostki
organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do zawierania i
rozliczania umów, o których mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków finansowych
przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą:
1) nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe;
2) wysokość przyznanych środków finansowych.
5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

U S T A W A z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz.
534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4)

Art. 143.
Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, można finansować
również koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który
zostały powierzone.
<Art. 143a.
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praktycznej nauki zawodu, którzy do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni w
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a
ustawy zmienianej w art. 1, oraz w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2
pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, pierwszy cykl szkolenia branżowego, o którym
mowa w art. 70c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, w łącznym wymiarze 40 godzin
wynosi 4 lata.>
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