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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 31 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe  

(druk nr 347) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu zmianę zasad umożliwiających spełnianie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W świetle przepisów ustawy – Prawo oświatowe na wniosek rodziców dyrektor 

odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły 

ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, 

na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza 

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania 

przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

Zezwolenie, w tym zakresie, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego 

albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko 

zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym 

przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 
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Zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo oświatowe, dotyczące tzw. edukacji 

domowej, polegają na rezygnacji z: 

1) wymogu miejsca zamieszkania dziecka na terenie województwa, w którym znajduje się 

przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko 

zostało przyjęte; 

2) obowiązku dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację spełniania 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 464) pochodził z przedłożenia poselskiego. 

Marszałek Sejmu skierowała projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Projekt 

był także przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła pierwsze czytanie 

oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. i 23 lutego 2021 r. 

i wniosła o jego uchwalenie w kształcenie zaproponowanym w sprawozdaniu (druk nr 962). 

Do przedłożenia poselskiego zostały wniesione poprawki, które polegały na usunięciu 

proponowanych regulacji w zakresie: 

1) określenia na poziomie ustawy wysokości kwoty subwencji oświatowej na ucznia 

zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz 

2) wprowadzenia zasady naliczania subwencji oświatowej na ucznia zamieszkałego 

na stałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przy jednoczesnym zachowaniu określonych 

warunków. 

Ponadto został zmieniony termin wejścia ustawy w życie oraz wprowadzone zostały 

zmiany redakcyjne. 

Podczas drugiego czytania została zgłoszona poprawka, której celem było utrzymanie 

obowiązku dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację spełniania obowiązku 
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szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Poprawka nie uzyskała poparcia. 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. w brzmieniu 

przedłożenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się 

od głosu. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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