Druk nr 148-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 106).
Sejm na 7. posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 148 do Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.
wnoszą :
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5 lit. b nadać brzmienie:
„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.
82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określne dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”,”;
– KP PiS
– przyjąć
2) w art. 1 w pkt 5 w art. 16:
a) ust. 1a nadać brzmienie:
„1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.”,
b) skreślić ust. 1b;
– KP PSL
– odrzucić
3) w art. 1 skreślić pkt 8;
– KP PSL
– odrzucić
4) w art. 1 w pkt 8, w art. 30:
a) w ust. 5 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.”,
b) ust. 7 nadać brzmienie:
„7. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze
konkursu albo ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą
obowiązki kuratora oświaty.”,
c) w ust. 11 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.”;
– KP PiS
– przyjąć
5) w art. 1 w pkt 8, w art. 30 w ust. 6 skreślić pkt 3;
– KP PiS
– przyjąć
6) po art. 6 dodać nowy art. 6a w brzmieniu:
„Art.6a. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka,
na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej
bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 6b.”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 6 i 7 należy głosować łącznie.

7) po art. 6a dodać nowy art. 6b w brzmieniu:
„Art. 6b. 1. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I
szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać
jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż
szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. W tym przypadku przepisu art.
20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I:
1) w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do
5000 mieszkańców przekracza 7;
2) w pozostałych szkołach przekracza 11.”;
– KP PiS

– przyjąć
8) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016
uczęszczają do II klasy szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w
terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017
kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły
podstawowej, do której dziecko uczęszcza.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły
podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły
podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli
wniosek został złożony do:
1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka –
dziecko jest przyjmowane z urzędu;
2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 –
stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1;
3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady
przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie
szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.
4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku
szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z
tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i
promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa
szkolnego promocyjnego.”;
– KP Kukiz ’15
– przyjąć
9) w art. 13 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłasza
konkurs na stanowisko kuratora oświaty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.
– KP PiS
– przyjąć
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