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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 691) 

 

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

z 2022 r. poz. 583) 

Art.  9c. 

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

okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny. 

1a. Okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego 

oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie określonym przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

3) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 

3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

4) przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed 

nieuprawnionym ujawnieniem; 

4a) prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych, o których mowa w art. 9a 

ust. 2 pkt 8, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w 

warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do prowadzenia tych analiz i 

przeprowadzania tych testów przed nieuprawnionym ujawnianiem; w celu prowadzenia 

tych analiz i przeprowadzania tych testów okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje 

następujące dane ucznia albo zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo 

zdającego nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego 
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dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający 

odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności 

określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

6) opracowywanie i przekazywanie: 

a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z 

przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

zawodowego, 

b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością 

danej okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

8) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

8a) przekazywanie dyrektorom szkół, placówek lub centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, informacji 

o egzaminatorach wyznaczonych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

zawodowego, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2, zawierającej imię i nazwisko 

egzaminatora oraz jego adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

9) udzielanie szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, upoważnień do 

przeprowadzania części praktycznej lub części pisemnej egzaminu zawodowego; 

10) współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

11) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych z przeprowadzaniem 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, 

o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce; 
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12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2a. (uchylony). 

2aa. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 2 pkt 4a, są przechowywane przez 

okres 6 miesięcy. 

<2ab. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, o którym mowa w ust. 

2 pkt 8, może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.> 

2b. Dla celów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu zawodowego okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom, placówkom 

lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom i 

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 

ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, indywidualne numery identyfikacyjne. 

3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z 

zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin 

zawodowy, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą 

są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu; 

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co 

najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej, 

niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, 

zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy 

na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia 

nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej 

jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny; 

3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4); 

4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów 

organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze 

znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. 
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4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego może 

również być wpisana osoba, która: 

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu 

zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji, oraz: 

a) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki 

określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo 

b) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki lub centrum, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, za odpowiednie do prowadzenia 

zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy - Prawo 

oświatowe, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4, albo 

c) posiada co najmniej sześcioletnie udokumentowane doświadczenie w zawodzie, którego 

zakres odpowiada zawodowi, w zakresie którego ubiega się o wpis do ewidencji 

egzaminatorów, uzyskane w okresie ostatnich 10 lat, i spełnia warunki określone w ust. 3 

pkt 3 i 4; 

2) jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. 

poz. 234), i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4. 

5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje: 

1) na wniosek egzaminatora; 

2) w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, 

organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został 

wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, lub zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 2; 

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3; 
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4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w 

drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

7. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

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

ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, 

uwzględniając w szczególności obowiązkowy wymiar godzin szkolenia, a także 

dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis do ewidencji oraz zakres danych 

wpisywanych w ewidencji. 

9. W przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w 

zakresie ustalonym w przepisach prawa, biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele, a w 

przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - także asystenci 

techniczni, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, pracodawcy lub upoważnieni przez nich 

pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa 

w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, lub upoważnieni przez nich pracownicy. W 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział 

nauczyciele akademiccy. 

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, z zastrzeżeniem 

ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również z nauczycielami akademickimi 

biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, umowy 

określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia. 

10a. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z asystentami technicznymi, o 

których mowa w art. 44zzzia ust. 1, umowy określające zakres ich obowiązków oraz 

wysokość wynagrodzenia. 

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego i egzaminu zawodowego wykonują czynności związane z przeprowadzaniem 

tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz ustalonego wynagrodzenia, z 

zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 
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12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z 

przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania 

tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi 

przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 

35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

13. Nauczyciele będący egzaminatorami albo asystentami technicznymi, o których mowa w 

art. 44zzzia ust. 1, biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu 

zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, z którymi dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zawarł umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 lub 10a, są 

zwolnieni od pracy w szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy - Prawo oświatowe, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do 

przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

Art.  44zt. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym: 

[a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy 

się w semestrze wiosennym - w kwietniu,] 

<a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka 

kończy się w semestrze wiosennym – w maju,> 

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, 

oraz 

2) w terminie dodatkowym: 

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy 

się w semestrze wiosennym - w czerwcu, 

[b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w 

kwietniu] 

<b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w 

maju> 
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- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze. 

 

Art.  44zu. 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

2. (uchylony). 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny[;] <.> 

[4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia.] 

4. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4a. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego 

nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację 

nauczania tego języka w klasach I-III. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

[Art.  44zv. 

1. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w 

języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języku regionalnym. 

2. (uchylony).] 

<Art. 44zv. 

Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.> 
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Art.  44zx. 

1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w 

art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej 

lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

[4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w 

ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym 

mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na 

wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie 

przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o 

zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. 

Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których 

mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został 

zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek 

słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu 

ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego 

nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  44zy. 

1. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną 

deklarację: 
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1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty; 

[2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4;] 

[3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.] 

<3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 

języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.> 

2. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące 

przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 4, pisemną 

informację o: 

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

[2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, wskazanego w 

deklaracji;] 

[3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.] 

<3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.> 

 

Art.  44zza. 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie: 

1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne 

oraz 

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania 

prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

3. (uchylony). 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z matematyki; 

3) wynik z języka obcego nowożytnego[;]  <.> 



- 10 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4.] 

5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

6. (utracił moc). 

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa 

odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia 

- również na promocję do klasy programowo wyższej. 

[8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w przypadku gdy uczeń 

lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub 

art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo 

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły 

podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest 

ostatnią klasą w cyklu kształcenia - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem 

promocyjnym - w przypadku gdy uczeń spełnił warunki określone w art. 44zl ust. 1, albo 

3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił 

warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 

1 pkt 2.] 

<8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w komunikacie, o którym 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze – w przypadku gdy uczeń lub 

słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, 

art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił 

warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm 

ust. 1 pkt 2.> 
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Art.  44zze. 

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest 

przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu 

maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu 

egzaminu. 

[2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany 

na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu 

maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu 

egzaminu.] 

<2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest 

przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla: 

1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu; 

2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu; 

3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego 

przedmiotu.> 

<2a. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa 

się poziomu egzaminu. 

2b. Zakres wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany 

egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego, określają przepisy wydane 

na podstawie art. 44zzza.> 

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

dodatkowego jest przeprowadzany na: 

1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo 

2) poziomie dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych. 

4. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako 

przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, o którym 
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mowa w ust. 3 pkt 2, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na 

poziomie dwujęzycznym również w części ustnej. 

 

Art.  44zzz. 

1. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo 

absolwenta - jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1; 

2) świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4; 

3) aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2; 

4) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2; 

5) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty albo informacji o wynikach 

egzaminu maturalnego - w przypadkach, o których mowa odpowiednio w [art. 44zza ust. 

8 pkt 3] <art. 44zza ust. 8 pkt 2> i art. 44zzl ust. 5. 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczniowi, słuchaczowi albo 

absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego 

rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, 

o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczeń, słuchacz albo absolwent, a 

w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, mogą 

sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej. 

3. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo 

absolwenta - jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o 

których mowa w art. 44zza ust. 2 lub art. 44zzk ust. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem 

składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od 

dnia dokonania wglądu. 

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy 

punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa 

w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę 

egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3. 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia, słuchacza albo 

absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego 

rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki odpowiednio: 

1) egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie, o którym mowa w art. 

44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe zaświadczenie; 

2) egzaminu maturalnego oraz: 

a) wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki określone w art. 44zzl ust. 

1 lub 1a, lub 

b) anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, o którym 

mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, i wydaje 

nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. 

7. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części 

pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5. 

8. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 

zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że 

rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego: 

1) jest merytorycznie poprawne oraz 

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji 

dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. 

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania 

dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 pkt 2 

stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
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odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do 

odwołania dołącza się: 

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione; 

2) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w 

odwołaniu; 

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie 

wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania 

dołącza się: 

1) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w 

odwołaniu; 

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie. 

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o 

których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej 

identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 

egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 

dni. 

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w 

odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania 

rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie 
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zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. 

Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie 

skarga do sądu administracyjnego. 

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18. 

20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie informację o 

rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej 

komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie. 

21. Jeżeli w wyniku: 

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub 

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11 

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala 

nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio. 

Art.  44zzza. 

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

szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

maturalnego, w tym: 

1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin 

ósmoklasisty i egzamin maturalny, 

[2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, z 

uwzględnieniem przedmiotów, dla których podstawa programowa kształcenia ogólnego 

określa wymagania w zakresie rozszerzonym, 

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego, oraz tryb składania tej deklaracji,] 

<2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin 

maturalny, wraz ze wskazaniem zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na 

podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu 

dodatkowego, 

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego, oraz tryb i sposób składania tej deklaracji,> 
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4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym 

informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi, 

5) tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7, 

6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, 

7) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów, o 

których mowa w art. 44zzs ust. 4, 

8) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzs ust. 6, 

9) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb 

zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, 

10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 

poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego 

zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu 

na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność, 

11) termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz dokumentacji 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w 

przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które mogą przebywać 

w sali egzaminacyjnej podczas tych egzaminów, w tym osoby, które mogą występować w 

charakterze obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

13) wysokość opłat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach określonych w art. 

44zzq ust. 1 oraz tryb i termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin 

maturalny 

[- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej jednej 

osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu, o 

którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie 

może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.] 
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<– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej 

jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości 

wglądu, o którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że egzamin maturalny w części 

pisemnej z przedmiotu dodatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44zze ust. 

2 pkt 3, będzie dotyczył przedmiotów należących do tej samej lub zbliżonej dziedziny 

nauk, a także że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie może być wyższa 

niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów w części pisemnej.> 

Art.  90u. 

1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu: 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych; 

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami; 

[5) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach 

lub placówkach; 

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup 

społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji 

przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych;] 

<5) wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania 

przedszkolnego lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
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wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, innych 

formach wychowania przedszkolnego lub placówkach; 

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych 

grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy 

wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, 

w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych;> 

7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i 

młodzieży. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada 

Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio: 

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom 

społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej 

pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy 

osób uprawnione do pomocy; 

2) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące 

oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o 

udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie 

udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby edukacyjne na danym 

obszarze, osiągnięcia uczniów, w tym w szczególności wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, a w przypadku ubiegania się o 

dofinansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego - także udział nakładów na 

oświatę w budżecie tej jednostki; 

3) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące 

oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o 

udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie 

udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości 
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edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia, bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu, 

przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów; 

4) szczegółowe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając w szczególności 

tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów; 

[5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny 

w szkołach lub placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na 

realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących 

o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać 

wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w 

szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w 

ramach programu; 

6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania 

kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, a 

także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły lub placówki w 

realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność 

rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu 

społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organów 

prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności wydatkowania 

środków budżetowych;] 

<5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, innych formach wychowania 

przedszkolnego i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, 

innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach, sposób podziału 

środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe 

kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia 

finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu 

prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w szczególności 

wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach 

programu; 
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6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania 

kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup 

społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły, 

inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w 

tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności 

ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i 

gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organom prowadzącym 

szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz wymóg 

skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych;> 

7) szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji 

patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, uwzględniając w szczególności pomoc w 

poznawaniu miejsc pamięci narodowej. 

 

Art.  90v. 

[1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących 

wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na 

podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej "Programem", 

dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania 

nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, 

współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących 

wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego 

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej „Programem”, 

dotyczących: 

1) pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki, 

2) utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, 

3) działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa 

– współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.> 

2. (uchylony). 
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3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 

podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o 

którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które 

w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego. 

<3a. Starosta może powierzyć funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego publicznemu albo niepublicznemu przedszkolu, innej 

formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, w tym specjalnej, 

specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu, specjalnemu ośrodkowi 

wychowawczemu dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkowi rewalidacyjno-

wychowawczemu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającym 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 

1 ustawy – Prawo oświatowe, które działają na terenie powiatu i ich organem 

prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna 

niebędąca jednostką samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna. 

3b. Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, 

ośrodkowi lub poradni, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie 

porozumienia zawartego z organem prowadzącym to przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię. 

3c. W przypadku niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły, ośrodka lub poradni, o których mowa w ust. 3a, powierzenie funkcji 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego następuje po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do przeprowadzenia konkursu stosuje 

się przepisy art. 11–19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.> 
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4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w [ust. 3] <ust. 3 i 3a>, należy udzielanie 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności 

lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie 

informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i 

jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w 

tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

5. 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, szczegółowe zadania wiodących 

ośrodków, o których mowa w [ust. 3] <ust. 3 i 3a>, uwzględniając koordynacyjny i 

kompleksowy charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin. 

 

Art.  90w. 

1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia. 

<1a. W zakresie realizacji programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania może w szczególności współdziałać z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 1, 1a i 3 ustawy – Prawo oświatowe.> 

2. W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej komunikat o: 

1) ustanowieniu programu i naborze wniosków; 

2) ustanowieniu przedsięwzięcia. 

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności: 

[1) przedmiot programu;] 

<1) przedmiot programu i cel, jaki program ma realizować;> 

2) podmioty uprawnione do udziału w programie; 

3) warunki udziału w programie; 

4) tryb przeprowadzania naboru do programu; 

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków. 

<3a. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się w szczególności: 

1) przedmiot przedsięwzięcia i cel, jaki przedsięwzięcie ma realizować; 
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2) podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udział w realizacji przedsięwzięcia albo 

podmiot lub podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania do realizacji przedsięwzięcia; 

3) warunki realizacji przedsięwzięcia.> 

[4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora jednostki 

organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do 

przeprowadzenia naboru wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce 

organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej 

zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3a pkt 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.> 

 

<Art. 90x. 

1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może ustanowić programy inwestycyjne. 

2. W przypadku ustanowienia programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze 

wniosków. 

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:  

1) przedmiot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma 

realizować;  

2) podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym;  

3) warunki udziału w programie inwestycyjnym;  

4) tryb przeprowadzania naboru do programu inwestycyjnego;  

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu 

inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę 

wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.> 
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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.  42. 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 

godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na 

podstawie ust. 4a albo ust. 7; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze 

określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ 

prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły. 

2b. W ramach: 

1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 

2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego 

- z wyjątkiem części ustnej. 

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1. 

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi 

zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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2e. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 

pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w 

art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają szkolenia branżowe w ramach zajęć, o których mowa w 

ust. 2 pkt 3. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem 

ust. 2a i 4a, według następujących norm: 

 

LP. STANOWISKO - TYP (RODZAJ) SZKOŁY TYGODNIOWA LICZBA GODZIN 

OBOWIĄZKOWEGO 

WYMIARU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, 

WYCHOWAWCZYCH, 

OPIEKUŃCZYCH 

1 2 3 

1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli 

pracujących z grupami dzieci 6-letnich 

25 

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-

letnich 

22 

3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych, szkół specjalnych, liceów 

ogólnokształcących, przedmiotów z zakresu 

kształcenia ogólnego i teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w 

szkołach specjalnych i szkolenia 

rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich 

oraz zakładach poprawczych, przedmiotów 

teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach 

18 

http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(4)pkt(28(a))lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(4)pkt(28(a))lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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zawodowych, przedmiotów artystycznych i 

ogólnokształcących w szkołach artystycznych 

4 (uchylona)  

5 (uchylona)  

6 Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z 

wyjątkiem wychowawców świetlic szkół 

specjalnych), świetlic i klubów 

środowiskowych, w tym: profilaktyczno-

wychowawczych i terapeutycznych, 

wychowawcy młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii 

26 

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów 

jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych 

szkolnych schronisk młodzieżowych 

30 

8 Wychowawcy:  

a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, 26 

b) w domach wczasów dziecięcych 26 

 - w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, zakładach poprawczych, 

schroniskach dla nieletnich, świetlicach 

szkół specjalnych, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, zespołach 

pozalekcyjnych zajęć wychowawczych 

zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych 

24 

9 Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych 

domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, 

pozaszkolnych placówek specjalistycznych, 

międzyszkolnych ośrodków sportowych 

18 

10 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych 30 

11 Nauczyciele poradni psychologiczno- 20 
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pedagogicznych 

12 Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w 

celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

20 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem 

ust. 2a, w wymiarze: 

1) od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: 

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9; 

2) (uchylony). 

5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w 

pełnym wymiarze zajęć. 

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie 

może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych 

zastępstw. 

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla 

którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku 

szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w 

godzinach ponadwymiarowych. 

5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych 
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godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych 

wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, 

że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w 

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły 

oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa 

w ust. 3. 

6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 

6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie 

przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu 

prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego 

planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia 

od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, 

[b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin,] 

<b) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w 
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poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 22 godzin,> 

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 

25 godzin, 

d) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. 

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w 

dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 

7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - Minister 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2 

pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. Ili ust. 7 pkt 3 lit. b, 

uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

<Art. 42d. 

1. W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum 

ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami 

specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi 

to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych oraz szkół i zespołów szkół, o 

których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o 

których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż: 

1) 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów 

– jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 

2) 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 
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3) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50; 

4) 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40; 

5) 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 

6) 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 

7) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10. 

4. Łączną liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę 

ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na 

stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub 

terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym 

stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela 

zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b. 

5. W przypadku nauczycieli w przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 2 lit. a i b, oraz w zespołach, w skład których wchodzi to przedszkole lub ta 

szkoła, łączną liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę 

ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na 

stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub 

terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela przez 

organ prowadzący. 

6. Do łącznej liczby etatów, o której mowa w ust. 3, nie wlicza się etatów nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych 

dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

7. W przypadku nauczyciela, który uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zgodnie z art. 22 ust. 1, 

liczba godzin zajęć realizowanych w ramach tego stosunku pracy na stanowisku 

nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty 
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pedagogicznego jest uwzględniana w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której 

mowa w ust. 3, w każdym przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, 

w którym nauczyciel realizuje te zajęcia, odpowiednio do realizowanego w tym 

przedszkolu, szkole lub zespole części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

tych zajęć. 

8. W przypadku przedszkoli, szkół lub placówek połączonych w zespół zawierający co 

najmniej jedno przedszkole lub szkołę, o których mowa w ust. 1, do liczby dzieci lub 

uczniów, o której mowa w ust. 3, wlicza się wyłącznie dzieci uczęszczające do 

przedszkoli, o których mowa w ust. 1, oraz uczniów szkół, o których mowa w ust. 1, 

wchodzących w skład zespołu. 

9. W przypadku szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do 

liczby dzieci lub uczniów, o której mowa w ust. 3, wlicza się także dzieci 

uczęszczające do oddziału przedszkolnego. 

10. W przypadku szkoły podstawowej, której jest podporządkowana szkoła filialna, o 

której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, do liczby uczniów, o której 

mowa w ust. 3, wlicza się także uczniów szkoły filialnej. 

11. W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, o których mowa w ust. 1, w których 

liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli: 

1) pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów 

nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2; 

2) psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której 

mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2. 

12. Liczbę dzieci i uczniów będącą podstawą określania łącznej liczby etatów 

nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się według stanu na dzień 1 września 

danego roku szkolnego. 

13. Liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w 

przedszkolach, szkołach i zespołach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez 

dany organ prowadzący, nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci 

lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, o 

których mowa w ust. 1, prowadzonych przez ten organ prowadzący, według stanu na 

dzień 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r. 
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14. Do przedszkoli i szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, oraz zespołów, 

w skład których wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, a także nauczycieli 

zatrudnionych w tych przedszkolach, szkołach i zespołach, mają zastosowanie 

przepisy ust. 1–3, 5, 6 i 8–13.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655) 

 

Art.  28. 

1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 

oświatowych. 

1a. Część oświatową subwencji ogólnej zwiększa się o równowartość kwoty stanowiącej 

różnicę między dochodami budżetu państwa uzyskanymi łącznie w drugim półroczu roku 

poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego z tytułu zwrotu 

przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnej kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej wraz z odsetkami a kwotą przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego z 

budżetu państwa w tym samym okresie, w związku ze zwrotem nadpłaty w nienależnej 

kwocie części oświatowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami. 

2.   Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,5% na rezerwę części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 

listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje 

jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 
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samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki 

zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z: 

1) dowozem uczniów; 

[2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub mniej w 

roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i 

kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz finansowaniem 

świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4).] 

<2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub 

mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z: 

a) wychowaniem i kształceniem specjalnym, 

b) zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 

c) zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 

…), w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 42d ust. 3 tej ustawy, 

d) finansowaniem świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela.> 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1) typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki; 

2) stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

3) liczby uczniów w szkołach i placówkach; 

4) liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego; 

<4a) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 

niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczby uczniów w szkołach 

http://lex.senat.pl/#/document/16790821?unitId=art(53(a))&cm=DOCUMENT
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niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o 

których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta 

Nauczyciela, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 42d ust. 3 tej 

ustawy;> 

5) zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i dzieci 

realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej kwoty na 

dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej kwoty w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 

5000 mieszkańców; 

6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu 

o prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 

krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

7) liczby uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, 

którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom zawodowy lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 

branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych, niebędących szkołami 

specjalnymi; 

7a) liczby nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start, o którym mowa w 

art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

7b) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 

8) liczby słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy 

lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, w 

szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

9) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 

zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 

narodowego określonych w wykazie, o którym mowa w art. 46b ust. 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

7. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie 

danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619). 

http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(46(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16790821?unitId=art(53(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(46(b))ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17717090?cm=DOCUMENT
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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.  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 

wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i datę zakończenia 

realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i 

kształcenia specjalnego zorganizowanego na podstawie odpowiednio opinii lub 

orzeczenia oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących 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, 
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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 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), ze wskazaniem formy tych zajęć: 

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 edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – 

Prawo oświatowe, i 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, 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: 
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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 

przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(13)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(13)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(32)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(32)ust(6)&cm=DOCUMENT
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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 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/16794386?unitId=art(13)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(47)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(111)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(112)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(113)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(113)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(165)ust(16)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(47)ust(1)pkt(3)lit(e)&cm=DOCUMENT
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http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(165)ust(15)&cm=DOCUMENT
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17) (uchylony); 

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

lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu; 

19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji; 

20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; 

21) ukończenie albo nieukończenie szkoły; 

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

artystycznej; 

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

24) (uchylony); 

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

w art. 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. 
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U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

z 2022 r. poz. 655) 

Art.  3. 

1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także 

osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, 

organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, 

stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz 

Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

[2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z 

podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.] 

<2. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, 

współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań 

wymienionych w art. 1.> 

3. System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 

oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, 

współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych 

warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Art.  26b. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier 

absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej 

"monitoringiem karier absolwentów". 

2. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat 

przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia 

polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
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dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz 

przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

3. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie: 

1) danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 

619); 

2) danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 

Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619); 

3) danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne; 

4) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych 

lub kontach płatników składek. 

4. Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych przy 

zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12. 

5. Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku monitoringiem 

karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 

według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego. 

6. Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których mowa w 

ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową: 

1) w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz 

2) w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz 

3) w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5. 

7. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują: 

1) numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest 

obywatelem polskim - kraj pochodzenia; 

2) rok urodzenia i płeć absolwenta; 

3) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej, którą absolwent ukończył; 

4) rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa w pkt 

3; 
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5) zawód, w którym kształcił się absolwent - w przypadku absolwenta szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 

6) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, 

w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i 

datę zakończenia tego kursu; 

7) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, 

w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu; 

8) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia 

nauki w tej szkole; 

9) zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie - w przypadku absolwenta, który po 

ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę w szkole 

prowadzącej kształcenie zawodowe; 

10) informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu 

czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 

marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159); 

11) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, 

o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji 

oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu; 

12) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, 

o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę 

zakończenia tego kursu. 

8. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8-12, obejmują okres od dnia 1 września roku 

szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 30 

kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5. 

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej, 

dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4: 

1) okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w terminie do dnia 1 kwietnia każdego roku; 

2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych - w terminie do dnia 1 maja każdego roku. 
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10. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, w którym jest 

prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, 

uzupełnione o: 

1) informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w 

zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego; 

2) informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie zawodu 

określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego; 

3) informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku 

oraz: 

a) w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do 

egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze 

przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku - 

informację o tym, że egzamin ten nie został zdany, 

b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku - informację o dacie uzyskania 

świadectwa dojrzałości. 

11. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu na dzień 31 

sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres od dnia 1 września 

roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 

31 marca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie 

podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty 

i wychowania. 

12. Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, 

do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 10. 

13. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do 

dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o 

których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o: 

1) datę rozpoczęcia studiów; 

2) nazwę kierunku studiów; 

3) poziom studiów; 
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4) profil studiów; 

5) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z 

listy studentów; 

6) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do 

więcej niż jednej dyscypliny. 

14. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1 

października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym mowa 

w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym 

jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji 

przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

15. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13. 

16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest 

prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, 

uzupełnione o: 

1) rok i miesiąc zgonu absolwenta; 

2) kod tytułu ubezpieczenia; 

3) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub 

końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek; 

4) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze 

cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie 

adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby 

ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów; 

5) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

6) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

7) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek; 

8) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej 

lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub 
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podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej; 

9) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 

17. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1 

stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, w którym 

jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są przekazywane w podziale na 

miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, 

do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 16. 

19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o 

których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym jest 

prowadzony monitoring karier absolwentów. 

20. Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w 

przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj 

pochodzenia. 

21. Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się 

wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych. 

22. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października 

roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w postaci 

elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane zanonimizowane, o 

których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników monitoringu karier absolwentów. 

23. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane zanonimizowane, o 

których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym nastąpiła ich anonimizacja. 

[24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje wyniki monitoringu karier 

absolwentów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 

30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. 
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25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22, 

nie dłużej niż do dnia przekazania wyników monitoringu karier absolwentów ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier 

absolwentów w postaci zagregowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier 

absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.] 

<24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania wyniki monitoringu karier absolwentów, opracowane w 

szczególności w formie raportu krajowego, raportów wojewódzkich i branżowych 

oraz raportów dla szkół, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym jest 

prowadzony monitoring karier absolwentów. 

25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w 

ust. 22, przez okres 3 miesięcy od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania wyników monitoringu karier absolwentów, o których mowa w 

ust. 24. 

26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu 

karier absolwentów w formie raportu krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej 

na swojej stronie podmiotowej. W raporcie nie udostępnia się zagregowanych 

wyników monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.> 

27. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce 

organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier absolwentów. 

 

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] <art. 128 ust. 1 i 8> - wykonuje odpowiednio: 

wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 
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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. 

2. W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania i kompetencje określone w: 

[1) art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 

ust. 6 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;] 

<1) art. 130 ust. 6a, 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 oraz art. 156 ust. 1 – 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. 30d. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powoływać zespoły doradcze 

lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby. 

2. Ekspertom, o których mowa w ust. 1, za przedstawienie opinii lub ekspertyzy 

przysługuje wynagrodzenie finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie wyższe niż 

60% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, 

biorąc pod uwagę zakres i pracochłonność wykonania opinii lub ekspertyzy oraz 

wykorzystanie materiałów pomocniczych niezbędnych do jej wykonania, a także 

doświadczenie zawodowe lub tytuł naukowy lub zawodowy eksperta. 

3. Członkom zespołów doradczych, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 
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4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.> 

Art.  117. 

1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i 

szkołach policealnych; 

2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia 

ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4. 

1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) kurs umiejętności zawodowych; 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego; 

[3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową;] 

<3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące 

działalność edukacyjno-szkoleniową, oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 3–6 tej ustawy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i 

posiadające akredytację, o której mowa w art. 118;> 

4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające 

akredytację, o której mowa w art. 118. 
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2a. Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego. 

2b. Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być 

prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra 

kształcenia zawodowego. 

2c. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone 

przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego. 

3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub 

zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników może być 

prowadzony wyłącznie w formie dziennej. 

4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 

oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

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

1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych 

placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego, 

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych 

formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania, 

3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia 

prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 

4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach 

pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o 

której mowa w ust. 1a pkt 5 - zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu 

wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie, 
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5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie, 

6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za kształcenie 

prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5, oraz 

warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w ust. 11 

- uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy 

podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania 

kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności 

do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz 

uzyskanie nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces kształcenia 

ustawicznego, a także konieczność prawidłowego udokumentowania w przypadku 

zwolnienia lub zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 7. 

6. (uchylony). 

7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty za 

kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5. 

8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa 

w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może przekraczać 

ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie. 

9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia, 

na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, 

wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub centrum. 

10. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może w 

uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na 

wniesienie opłaty w ratach. 

11. Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej, dyrektor 

publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwrócić opłatę. 

12. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może 

zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach, w szczególności jeżeli 

dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 

2021 r. poz. 794 i 803). 
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Art.  118. 

1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać 

akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa 

w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 

ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy 

określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie 

spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia 

ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej. 

2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej 

na okres 5 lat. 

3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które: 

1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat; 

2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go 

doskonali; 

3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej; 

4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej; 

5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

117 ust. 5- w zakresie danej formy pozaszkolnej; 

6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o 

akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a 

pkt 1 i 2; 

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie 

pozaszkolnej; 

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne. 

4. (uchylony). 

4a. Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora 

oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej w 

zakresie określonym w ust. 3. 

4b. Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje 

wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami 

kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach 

zespołu poza godzinami pracy w kuratorium. 
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4c. Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, z 

tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 25% 

kwoty, o której mowa w ust. 6. 

4d. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, wraz z 

pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki ubiegające 

się o akredytację. 

5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania 

akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień. 

6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1023 zł, 

waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku. 

6a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia 

każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego 

ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z 

ust. 6. 

7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą całość 

kształcenia nieodpłatnie. 

[8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z 

przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także 

instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-

szkoleniową.] 

<8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych 

zgodnie z przepisami rozdziału 8.> 

<8a. Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o 

której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły 

kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, 

edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi 
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lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez 

okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2–7 stosuje się.> 

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

szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 

1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w 

szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz 

organizacji pracodawców. 

10. (uchylony). 

11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na 

kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres 

podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia kształcenia, 

zakres i formę kształcenia. 

<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 

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą 

wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem 
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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 

zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia. 
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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 

następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w ust. 10. 
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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 

uwzględnieniem liczby godzin określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 

pkt 1; 
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2) podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego 

wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie z przepisami o systemie 

informacji oświatowej; 

3) sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi 

porozumienie. 

10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

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

wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego 

wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z 

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności 

intelektualnej. 

11. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

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

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 168 oraz zatrudniające 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

12. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 10, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. 

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

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

formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka 

odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, 

ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek 

rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub 

szkół. 
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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.> 

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

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

zespołów, tryb postępowania odwoławczego oraz wzory orzeczeń i opinii o potrzebie 
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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 

kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy podmiotem, w którym 

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 
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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 

leczniczego, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej, może odstąpić od 

organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; nie 

dotyczy to ucznia przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji. 
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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.  130. 

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

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o 

których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, 

młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, 

klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o 

których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio 

dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania 

przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w 

obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. 

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

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 

szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

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

kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149. 

5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 

6. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, 
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jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego. 

<6a. Czynności określone w art. 150 ust. 7–9 i art. 158 ust. 6–9 mogą być podejmowane 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności 

podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym. Treść 

podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 

3–5 i 8.> 

7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje 

się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

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

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

publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej. 

 

Art.  146. 

1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne 

szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, jako 

forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w 

odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2. Przepis [art. 131 ust. 3] 

wyrazami <art. 135 ust. 6a> stosuje się. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna 

placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują 

wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim 
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etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności 

zgłoszeń. 

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

publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników. 

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; 

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych - wskazanie 

wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole. 

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 
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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 

ust. 3 pkt 1, art. 141 ust. 1 i 7, art. 143 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 147 ust. 1 i 2, 

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, 
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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 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 

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, 
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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. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-h, mogą być składane 

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.]  <Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczności w terminie: 

1) 14 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131, art. 

137 ust. 1, art. 138 ust. 1 i art. 139; 

2) 5 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 134–136, 

art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4 i art. 140–147.> 
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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 się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu 

środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do 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 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - 

dyrektora centrum usług społecznych, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy 

lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum 

usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy. 

 

Art.  158. 

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

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 

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

oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
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2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 

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

oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat 

został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

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

wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

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

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej 

placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

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

formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

6. W terminie [7 dni] <3 dni>  od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

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

wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w 

formach pozaszkolnych. 

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie [5 dni] <3 dni> od dnia wystąpienia przez rodzica 

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

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 
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która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

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

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie [7 dni] <3 dni> od dnia otrzymania uzasadnienia. 

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 

[7 dni] <3 dni> od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

10. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie 

dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 6-8, w postępowaniu 

rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku 

kalendarzowym. 

Art.  168. 

1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 

53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 i art. 179. 

4. Zgłoszenie do ewidencji zawiera: 

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania 

lub siedziby; 

[2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 

funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw 

zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

artystycznego;] 
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<2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia 

jej funkcjonowania, a w przypadku: 

a) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie 

kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego, 

b) placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 – formy pozaszkolnej, o 

której mowa w art. 117 ust. 1a, którą placówka albo centrum będzie prowadzić;> 

2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła 

jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych; 

2b) w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany 

oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne; 

3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest 

przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki 

samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły 

artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach 

lokalowych zapewniających: 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych, 

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - 

możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, 

<ca) w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w 

art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,> 

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 

przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do 

zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4) statut szkoły lub placówki; 
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5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 

zatrudnienia w szkole lub placówce; 

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w: 

a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną, 

b) art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie 

ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej 

szkoły artystycznej; 

6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły 

niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3; 

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej. 

4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, 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 zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę 

osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki 

niepublicznej. 

4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną 

również po uzyskaniu wpisu do ewidencji. 

5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba 

zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister 

właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań 

określonych w art. 14 ust. 3. 

5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może 

zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi 

opinię 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. 

5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie zgody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ, 

o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14 ust. 4 oraz 

jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 4 w zakresie kształcenia 

ogólnego. 

7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 

ust. 1 pkt 1. 

<7a. Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać 

wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do 

ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z 

przepisami art. 172 ust. 2.> 

8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji 

odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany 

nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z 

której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych. 

9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 

podatkowemu. 

10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty. 

11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera: 

1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 

2) datę i numer wpisu do ewidencji; 

3) nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki; 
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4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 

5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane; 

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - 

nazwy zawodów, w których kształci szkoła; 

6a) w przypadku szkoły artystycznej - nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub 

specjalizacji, w których kształci szkoła; 

<6b) w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 – określenie 

formy pozaszkolnej, którą prowadzi odpowiednio placówka albo centrum;> 

7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 

17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

12. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu do 

ewidencji, jeżeli: 

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i 

mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie; 

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 

został zmieniony. 

13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub 

podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w 

zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę 

danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed 

planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę 

lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę 

wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a 

lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem 

dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje 

się odpowiednio. 

15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na 

złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym 

przepisie. 
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16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz 

szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. 

Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu 

przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej. 

 

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;] 

<1) nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;> 

2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 

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; 

<4e) poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a – w 

przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;> 

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; 
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7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia 

warunki, o których mowa w: 

a) 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; 

<7a) zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe – z tym że 

statut placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy 

uwzględnia warunki, o których mowa w art. 147 ust. 1;> 

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. 

3. Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu 

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. 
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<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.> 

 

 

 

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.  295. 

[1. Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 

2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

2. W latach szkolnych 2018/2019-2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny. 

[3. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w 

rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

obejmuje przedmioty, o których mowa w art. 44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.] 

4. Do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art.  297. 

1.   (uchylony). 

2. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla: 

1) absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - do roku 

szkolnego 2026/2027, 

2) absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum - do roku szkolnego 2027/2028, 
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3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 

2028/2029 

[- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15.] 

<– na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15, z uwzględnieniem art. 127 i art. 127a ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 20–26 ustawy z dnia 7 

kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. …), a także z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 

30c ustawy – Prawo oświatowe w zakresie przeprowadzania tego egzaminu w latach 

szkolnych 2019/2020–2021/2022.> 

3.  (uchylony). 

4.  (uchylony). 

Art.  302a. 

1. [Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., przystępują:] 

 <Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 

zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, przystępują:> 

1) absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

2) absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i absolwenci 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 - do 

zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 
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3) absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy 

zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

4) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 r.; 

5) osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy 

zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 r. 

2.  (uchylony). 

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.> 

 

Art.  363. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 

16 ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 

1 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 

pkt 2a w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 

32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 

pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art. 22 ust. 3, art. 22aga, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, 

art. 36a ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 

ust. 6, art. 66 ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 71b 

ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 

zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym 

gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I 
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stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

a także w dotychczasowych szkołach artystycznych <albo do czasu zakończenia 

przeprowadzania egzaminu maturalnego albo egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 297 ust. 2 albo art. 302a ust. 1>, oraz 

mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1930 i 2245) 

Art.  73a. 

1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty, 

przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie. 

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.] 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce 

organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zawieranie i 

rozliczanie 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). 

<Art. 75a. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu realizacji zadań publicznych w 

zakresie oświaty i wychowania może udzielić dotacji celowej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z: 
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1) realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie 

oświaty; 

2) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla 

rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek; 

3) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek. 

 

Art. 75b. 

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

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb 

przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, 

2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której 

mowa w art. 75a, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania,  

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a  

– mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości danych przekazywanych na 

potrzeby przyznawania i rozliczania tej dotacji.> 

 

 

 

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.  97. 

1. Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, o których mowa 

w art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed 

dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

[2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w 

przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w 

zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest 

tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów 
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szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 

1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.] 

<2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w 

przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 będą kontynuowały kształcenie 

w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu 

określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.> 

3. Wnioski o uzyskanie opinii wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy złożone 

przed dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi. 

 

[Art.  126. 

1. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla: 

1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego - począwszy od roku szkolnego 

2022/2023, 

2) absolwentów pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2023/2024, 

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I 

stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - począwszy od roku szkolnego 

2023/2024 

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy 

zmienianej w art. 1. 

2. Począwszy od roku szkolnego: 

1) 2027/2028 - dla absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

2) 2028/2029 - dla absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3) 2029/2030 - dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w 

branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum 

http://lex.senat.pl/#/document/18558680/2019-08-31?unitId=art(46)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680/2019-08-31?unitId=art(46)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680/2019-08-31?unitId=art(68)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794386?unitId=roz(3(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(47)ust(1)pkt(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(47)ust(1)pkt(1)lit(d)&cm=DOCUMENT


- 82 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

- egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 1.] 

 

Art.  127. 

<1.> Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 do absolwenta, o którym mowa w art. 297 ust. 

2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzd ust. 4b ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

<2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w art. 

44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej 

i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z 

co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać 

świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w 

okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w 

którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił 

warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc 

od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po 

raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu 

maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w 

którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.> 

 

<Art. 127a. 

1. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów, o których mowa w 

art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzq i 

art. 44zzra ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.> 
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Art.  130. 

[1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4.] 

<1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w 

rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się 

przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2–4, oraz z uwzględnieniem art. 19 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).> 

2. W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych 

jest wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny. 

3. Do asystentów technicznych, biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 9c ust. 10a, 11 i 13 oraz art. 44zzzia ust. 2 ustawy zmienianej w 

art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. W przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi 

również szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania: 

1) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów 

ust. 2 i 3, w odniesieniu do uczniów, słuchaczy, absolwentów i osób, o których mowa w 

art. 131 ust. 1, egzaminatorów, o których mowa w art. 122, oraz asystentów technicznych, 

o których mowa w ust. 3, oraz 

2) egzaminu zawodowego w odniesieniu do uczniów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1. 

 

<Art. 143a. 

W przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 

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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