
USTAWA

z dnia 7 wrze nia 1991 r.

o systemie o wiaty

(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustaw z dnia 2 lipca 2004 r., która wesz a w ycie z dniem 21
sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)

wiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro ca ego spo ecze stwa; kieruje si zasadami zawartymi w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka,
Mi dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i
wychowanie - respektuj c chrze cija ski system warto ci - za podstaw przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
Kszta cenie i wychowanie s y rozwijaniu u m odzie y poczucia odpowiedzialno ci, mi ci ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu si na warto ci kultur Europy i
wiata. Szko a winna zapewni ka demu uczniowi warunki niezb dne do jego rozwoju, przygotowa go do

wype niania obowi zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarno ci, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwo ci i wolno ci.

Rozdzia 1
Przepisy ogólne

Art. 1. System o wiaty zapewnia w szczególno ci:

1) realizacj prawa ka dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta cenia si oraz prawa dzieci i m odzie y do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osi gni tego rozwoju,
2) wspomaganie przez szko wychowawczej roli rodziny,
3) mo liwo zak adania i prowadzenia szkó i placówek przez ró ne podmioty,
4) dostosowanie tre ci, metod i organizacji nauczania do mo liwo ci psychofizycznych uczniów, a tak e mo liwo
korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
5) mo liwo pobierania nauki we wszystkich typach szkó przez dzieci i m odzie niepe nosprawn oraz
niedostosowan spo ecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami,
5a) opiek nad uczniami niepe nosprawnymi przez umo liwianie realizowania zindywidualizowanego procesu
kszta cenia, form i programów nauczania oraz zaj rewalidacyjnych,
6) opiek nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo liwianie realizowania indywidualnych programów
nauczania oraz uko czenia szko y ka dego typu w skróconym czasie,
7) upowszechnianie dost pu do szkó , których uko czenie umo liwia dalsze kszta cenie w szko ach wy szych,
8) mo liwo uzupe niania przez osoby doros e wykszta cenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji
zawodowych i specjalistycznych,
9) zmniejszanie ró nic w warunkach kszta cenia, wychowania i opieki mi dzy poszczególnymi regionami kraju, a
zw aszcza o rodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szko ach i placówkach,
11) upowszechnianie w ród dzieci i m odzie y wiedzy o zasadach zrównowa onego rozwoju oraz kszta towanie
postaw sprzyjaj cych jego wdra aniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
12) opiek uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej i yciowej,
13) dostosowywanie kierunków i tre ci kszta cenia do wymogów rynku pracy,
13a) kszta towanie u uczniów postaw przedsi biorczo ci sprzyjaj cych aktywnemu uczestnictwu w yciu
gospodarczym,
14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta cenia,
15) warunki do rozwoju zainteresowa i uzdolnie uczniów przez organizowanie zaj pozalekcyjnych i
pozaszkolnych oraz kszta towanie aktywno ci spo ecznej i umiej tno ci sp dzania czasu wolnego,
16) upowszechnianie w ród dzieci i m odzie y wiedzy o bezpiecze stwie oraz kszta towanie w ciwych postaw
wobec zagro i sytuacji nadzwyczajnych.

Art. 2. System o wiaty obejmuje:



1) przedszkola, w tym z oddzia ami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
2) szko y:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia ami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa
sportowego,
b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia ami integracyjnymi, dwuj zycznymi, sportowymi i
przysposabiaj cymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia ami integracyjnymi, dwuj zycznymi i sportowymi,
sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i le ne,
d) artystyczne,
3) placówki o wiatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska m odzie owe, umo liwiaj ce rozwijanie
zainteresowa i uzdolnie oraz korzystanie z ró nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
3a) placówki kszta cenia ustawicznego, placówki kszta cenia praktycznego oraz o rodki dokszta cania i doskonalenia
zawodowego, umo liwiaj ce uzyskanie i uzupe nienie wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych,
3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umo liwiaj ce rozwijanie zainteresowa i uzdolnie artystycznych,
4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielaj ce dzieciom, m odzie y, rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tak e pomocy uczniom w wyborze kierunku kszta cenia i
zawodu,
5) m odzie owe o rodki wychowawcze, m odzie owe o rodki socjoterapii, specjalne o rodki szkolno-wychowawcze
oraz specjalne o rodki wychowawcze dla dzieci i m odzie y wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a tak e o rodki umo liwiaj ce dzieciom i m odzie y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a
tak e dzieciom i m odzie y upo ledzonym umys owo ze sprz onymi niepe nosprawno ciami realizacj odpowiednio
obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi zku szkolnego i obowi zku nauki,
6) (skre lony),
7) placówki zapewniaj ce opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta ego
zamieszkania,
8) Ochotnicze Hufce Pracy - w zakresie kszta cenia i wychowania ich uczestników,
9) zak ady kszta cenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
10) biblioteki pedagogiczne,
11) kolegia pracowników s b spo ecznych.

Art. 2a. 1. System o wiaty wspieraj organizacje pozarz dowe, w tym organizacje harcerskie, a tak e osoby prawne
prowadz ce statutow dzia alno w zakresie o wiaty i wychowania.

2. Organy administracji publicznej prowadz ce szko y i placówki wspó dzia aj z podmiotami, o których mowa w ust.
1, w wykonywaniu zada wymienionych w art. 1.

Art. 3. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bli szego okre lenia o:

1) szkole - nale y przez to rozumie tak e przedszkole,
1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - nale y przez to rozumie odpowiednio:
a) szko lub oddzia dla uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego, zorganizowane
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2,
b) szko lub oddzia zorganizowane w zak adzie opieki zdrowotnej, w tym w zak adzie opieku czo-leczniczym i
zak adzie lecznictwa uzdrowiskowego, a tak e w jednostce pomocy spo ecznej, w celu kszta cenia dzieci i m odzie y
przebywaj cych w tym zak adzie lub jednostce, w których stosuje si odpowiedni organizacj kszta cenia oraz
specjalne dzia ania opieku czo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c
ust. 2,
2) szkole artystycznej - nale y przez to rozumie tak e szko bibliotekarsk i animatorów kultury,
3) placówce - nale y przez to rozumie jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10,
4) (skre lony),
5) organie prowadz cym szko lub placówk - nale y przez to rozumie ministra, jednostk samorz du
terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne,
6) (skre lony),
7) (skre lony),
8) kuratorze o wiaty - nale y przez to rozumie kierownika kuratorium o wiaty jako jednostki organizacyjnej
wchodz cej w sk ad zespolonej administracji rz dowej w województwie,
9) nauczycielu - nale y przez to rozumie tak e wychowawc i innego pracownika pedagogicznego szko y, placówki
oraz zak adu kszta cenia i placówki doskonalenia nauczycieli,



10) rodzicach - nale y przez to rozumie tak e prawnych opiekunów dziecka,
11) uczniach - nale y przez to rozumie tak e s uchaczy i wychowanków,
11a) szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym - nale y przez to rozumie odpowiednio szko lub oddzia , w
których uczniowie posiadaj cy orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego ucz si i wychowuj razem z
pozosta ymi uczniami, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3,
11b) oddziale dwuj zycznym - nale y przez to rozumie oddzia szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w
dwóch j zykach: polskim oraz obcym nowo ytnym b cym drugim j zykiem nauczania,
11c) oddziale sportowym - nale y przez to rozumie oddzia szkolny, w którym s prowadzone zaj cia sportowe
obejmuj ce szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, zorganizowany zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5,
11d) centrach kszta cenia ustawicznego albo centrach kszta cenia praktycznego - nale y przez to rozumie rodzaj
odpowiednio placówki kszta cenia ustawicznego i placówki kszta cenia praktycznego,
12) profilu kszta cenia ogólnozawodowego - nale y przez to rozumie kszta cenie w zakresie okre lonej dziedziny
gospodarki,
13) podstawie programowej - nale y przez to rozumie obowi zkowe, na danym etapie kszta cenia, zestawy celów i
tre ci nauczania oraz umiej tno ci, a tak e zadania wychowawcze szko y, które s uwzgl dniane odpowiednio w
programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umo liwiaj ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymaga egzaminacyjnych,
14) zadaniach o wiatowych jednostek samorz du terytorialnego - nale y przez to rozumie zadania w zakresie
kszta cenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spo ecznej,
15) szkole dla doros ych - nale y przez to rozumie szko , w której stosuje si odr bn organizacj kszta cenia i do
której przyjmowane s osoby maj ce 18 lat, a tak e ko cz ce 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane

do szko y,
16) formach pozaszkolnych - nale y przez to rozumie formy uzyskiwania i uzupe niania wiedzy ogólnej, umiej tno ci
i kwalifikacji zawodowych w placówkach i o rodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a,
17) kszta ceniu ustawicznym - nale y przez to rozumie kszta cenie w szko ach dla doros ych, a tak e uzyskiwanie i
uzupe nianie wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które
spe ni y obowi zek szkolny.

Art. 4. Nauczyciel w swoich dzia aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych ma obowi zek kierowania
si dobrem uczniów, trosk o ich zdrowie, postaw moraln i obywatelsk z poszanowaniem godno ci osobistej
ucznia.

Art. 5. 1. Szko a i placówka mo e by szko i placówk publiczn albo niepubliczn .

2. Szko a i placówka, z zastrze eniem ust. 3a-3e, mo e by zak adana i prowadzona przez:
1) jednostk samorz du terytorialnego,
2) inn osob prawn ,
3) osob fizyczn .

3. Jednostki samorz du terytorialnego mog zak ada i prowadzi jedynie szko y i placówki publiczne.

3a. Minister w ciwy do spraw wewn trznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwo ci mog
zak ada i prowadzi publiczne szko y i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29.

3b. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania:

1) zak ada i prowadzi:
a) szko y, zespo y szkó oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz dach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kszta cenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywaj cych za granic ,
b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasi gu ogólnokrajowym,
2) mo e zak ada i prowadzi :
a) publiczne szko y i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b) publiczne placówki kszta cenia ustawicznego o zasi gu ogólnokrajowym.
3c. Minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zak ada i prowadzi publiczne szko y



artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych, a tak e placówki
doskonalenia nauczycieli szkó artystycznych.

3d. Minister w ciwy do spraw rolnictwa:

1) mo e zak ada i prowadzi publiczne szko y rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, kszta ce w zawodach dla których w ciwym jest minister w ciwy do spraw rolnictwa,
minister w ciwy do spraw rozwoju wsi lub minister w ciwy do spraw rynków rolnych,
2) mo e zak ada i prowadzi publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczaj w szko ach rolniczych.

3e. Minister w ciwy do spraw rodowiska mo e zak ada i prowadzi publiczne szko y le ne.

4. (skre lony).

5. Zak adanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddzia ami integracyjnymi oraz przedszkoli
specjalnych, szkó podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddzia ami integracyjnymi, z wyj tkiem szkó
podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkó artystycznych oraz szkó przy zak adach karnych,
zak adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, nale y do zada asnych gmin.

5a. Zak adanie i prowadzenie publicznych szkó podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkó
ponadgimnazjalnych, w tym z oddzia ami integracyjnymi, szkó sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek
wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyj tkiem szkó i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, nale y
do zada asnych powiatu, z zastrze eniem ust. 3c.

5b. Jednostki samorz du terytorialnego mog zak ada i prowadzi szko y i placówki, których prowadzenie nie
nale y do ich zada asnych, po zawarciu porozumienia z jednostk samorz du terytorialnego, dla której
prowadzenie danego typu szko y lub placówki jest zadaniem w asnym, a w przypadku szkó artystycznych - z
ministrem w ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5c. Przepis ust. 5b stosuje si równie w przypadku przekazywania szkó i placówek pomi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego.

5d. Prowadzenie szkó artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó
artystycznych, a tak e placówek doskonalenia nauczycieli szkó artystycznych mo e by przekazywane w drodze
porozumienia mi dzy ministrem w ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostk
samorz du terytorialnego.

5e. Prowadzenie publicznych szkó rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
oraz publicznych szkó le nych mo e by przekazywane w drodze porozumienia zawieranego mi dzy w ciwym
ministrem a jednostk samorz du terytorialnego.

6. Zak adanie i prowadzenie publicznych zak adów kszta cenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek
pedagogicznych oraz szkó i placówek wymienionych w ust. 5a o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym
nale y do zada samorz du województwa, z zastrze eniem ust. 3c i 6c.

6a. Powiat i gmina mog w uzgodnieniu z kuratorem o wiaty zak ada i prowadzi w ramach zada asnych
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zak ady kszta cenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z
zastrze eniem ust. 3c.

6b. (skre lony).

6c. Plan sieci publicznych zak adów kszta cenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz
szkó i placówek, o których mowa w ust. 6, okre la strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie
odr bnych przepisów.

6d. Zak adanie publicznych kolegiów pracowników s b spo ecznych nale y do zada asnych samorz du
województwa.



7. Organ prowadz cy szko lub placówk odpowiada za jej dzia alno . Do zada organu prowadz cego szko lub
placówk nale y w szczególno ci:

1) zapewnienie warunków dzia ania szko y lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki,
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zada inwestycyjnych w tym zakresie,
3) zapewnienie obs ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szko y lub placówki,
4) wyposa enie szko y lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprz t niezb dny do pe nej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych
zada statutowych.

8. (skre lony).

9. W celu wykonywania zada wymienionych w ust. 7, organy prowadz ce szko y i placówki mog tworzy jednostki
obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó i placówek lub organizowa wspóln obs ug administracyjn , finansow
i organizacyjn prowadzonych szkó i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

10. (skre lony).

Art. 5a. 1. Zadania o wiatowe jednostek samorz du terytorialnego finansowane s na zasadach okre lonych w
odr bnych ustawach.

2. Zapewnienie kszta cenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spo ecznej, jest zadaniem o wiatowym:

1) gmin - w przedszkolach oraz szko ach, o których mowa w art. 5 ust. 5,
2) powiatów - w szko ach i placówkach, o których mowa w art. 5 ust. 5a,
3) samorz dów województw - w szko ach, placówkach, zak adach kszta cenia i placówkach doskonalenia nauczycieli
oraz kolegiach pracowników s b spo ecznych, o których mowa w art. 5 ust. 6.

2a. Zadaniem o wiatowym gminy jest tak e zapewnienie dodatkowej, bezp atnej nauki j zyka polskiego, o której
mowa w art. 94a ust. 4.

3. rodki niezb dne na realizacj zada wiatowych, o których mowa w ust. 2, w tym na wynagrodzenia nauczycieli
oraz utrzymanie szkó i placówek, zagwarantowane s w dochodach jednostek samorz du terytorialnego.

Art. 5b. Prawa i obowi zki nauczycieli przedszkoli, szkó i placówek okre la ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela.

Art. 5c. W przypadku szkó i placówek prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego, zadania i
kompetencje organu prowadz cego okre lone w:

1) art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa,
2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art.
71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarz d powiatu, zarz d województwa,
3) art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art.
71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent
miasta), starosta, marsza ek województwa.

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezp atne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutacj dzieci w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci,
3) zatrudnia nauczycieli posiadaj cych kwalifikacje okre lone w odr bnych przepisach.

Art. 7. 1. Szko publiczn jest szko a, która:

1) zapewnia bezp atne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przeprowadza rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci,



3) zatrudnia nauczycieli posiadaj cych kwalifikacje okre lone w odr bnych przepisach, z zastrze eniem ust. 1a,
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzgl dniaj ce podstaw programow kszta cenia ogólnego, w przypadku liceum
profilowanego - równie podstaw programow kszta cenia w profilach kszta cenia ogólnozawodowego, a w
przypadku szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe - równie podstaw programow kszta cenia w danym
zawodzie,
b) ramowy plan nauczania,
5) realizuje ustalone przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej mo e by , za zgod kuratora o wiaty, a w przypadku szko y
artystycznej - ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba nieb ca
nauczycielem, posiadaj ca przygotowanie uznane przez dyrektora szko y za odpowiednie do prowadzenia danych
zaj .

1b. Osob , o której mowa w ust. 1a, zatrudnia si na zasadach okre lonych w Kodeksie pracy, z tym e do osób tych
stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin zaj edukacyjnych
nauczycieli oraz ustala si wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego.

1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje si odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt
7, dla uczniów szkó artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkó artystycznych, z tym e zgod na
zatrudnienie osoby nieb cej nauczycielem wyra a minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

2. Szko y publiczne umo liwiaj uzyskanie wiadectw lub dyplomów pa stwowych.

3. Szko a niepubliczna mo e uzyska uprawnienia szko y publicznej wymienione w ust. 2, je eli:

1) realizuje programy nauczania uwzgl dniaj ce podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a),
2) realizuje zaj cia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie ni szym ni czny wymiar
obowi zkowych zaj edukacyjnych okre lony w ramowym planie nauczania szko y publicznej danego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których
mowa w ust. 1 pkt 5, z wyj tkiem egzaminów wst pnych,
4) prowadzi dokumentacj przebiegu nauczania ustalon dla szkó publicznych,
5) w przypadku szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe - kszta ci w zawodach okre lonych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, a w przypadku liceum profilowanego - kszta ci
w profilach kszta cenia ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6,
6) zatrudnia nauczycieli obowi zkowych zaj edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadaj cych kwalifikacje
okre lone dla nauczycieli szkó publicznych; przepis ust. 1a stosuje si odpowiednio,
z zastrze eniem art. 86.

Art. 8. Szko a podstawowa i gimnazjum mo e by tylko szko publiczn lub niepubliczn o uprawnieniach szko y
publicznej.

Art. 9. 1. Szko y publiczne i niepubliczne dziel si na nast puj ce typy:

1) sze cioletni szko podstawow , w której w ostatnim roku nauki przeprowadza si sprawdzian,
2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza si egzamin, daj ce mo liwo dalszego
kszta cenia w szko ach, o których mowa w pkt 3 lit. a)-d) oraz h),
3) szko y ponadgimnazjalne:
a) zasadnicze szko y zawodowe o okresie nauczania nie krótszym ni 2 lata i nie d szym ni 3 lata, których
uko czenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e
dalsze kszta cenie w szko ach wymienionych w lit. e) i f),
b) trzyletnie licea ogólnokszta ce, których uko czenie umo liwia uzyskanie wiadectwa dojrza ci po zdaniu
egzaminu maturalnego,
c) trzyletnie licea profilowane kszta ce w profilach kszta cenia ogólnozawodowego, których uko czenie umo liwia
uzyskanie wiadectwa dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego,
d) czteroletnie technika, których uko czenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiaj ce uzyskanie wiadectwa dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego,



e) dwuletnie uzupe niaj ce licea ogólnokszta ce dla absolwentów szkó wymienionych w lit. a), których uko czenie
umo liwia uzyskanie wiadectwa dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego,
f) trzyletnie technika uzupe niaj ce dla absolwentów szkó wymienionych w lit. a), których uko czenie umo liwia
uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiaj ce uzyskanie
wiadectwa dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego,

g) szko y policealne o okresie nauczania nie d szym ni 2,5 roku, których uko czenie umo liwia osobom
posiadaj cym wykszta cenie rednie uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu,
h) trzyletnie szko y specjalne przysposabiaj ce do pracy dla uczniów z upo ledzeniem umys owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawno ciami sprz onymi, których uko czenie
umo liwia uzyskanie wiadectwa potwierdzaj cego przysposobienie do pracy.
2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e okre la , w drodze rozporz dzenia, inne typy szkó ni
wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustala zasady ich dzia ania.

3. Minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w ciwym do
spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, typy szkó artystycznych publicznych i
niepublicznych, uwzgl dniaj c szko y realizuj ce kszta cenie ogólne i kszta cenie artystyczne, a tak e szko y
realizuj ce wy cznie kszta cenie artystyczne.

4. (skre lony).

5. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw kultury
fizycznej i sportu, okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz dzia ania klas i szkó
sportowych oraz szkó mistrzostwa sportowego, uwzgl dniaj c umo liwienie uczniom godzenia zaj sportowych z
nauk , w szczególno ci poprzez odpowiedni organizacj zaj dydaktycznych.

Art. 9a. 1. Tworzy si Centraln Komisj Egzaminacyjn z siedzib w Warszawie.

2. Do zada Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nale y w szczególno ci:

1) opracowywanie propozycji standardów wymaga cych podstaw przeprowadzania sprawdzianów oraz
egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, we wspó pracy w szczególno ci z zainteresowanymi ministrami,
szko ami wy szymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorz dami zawodowymi,
1a) przygotowywanie pyta , zada i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1,
1b) opracowywanie, we wspó pracy z okr gowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów
zawodowych równie z ministrami w ciwymi dla zawodów, oraz og aszanie informatorów zawieraj cych w
szczególno ci opis zakresu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, przyk adowe pytania, zadania i
testy oraz kryteria ich oceniania,
2) dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz sk adanie
ministrowi w ciwemu do spraw o wiaty i wychowania corocznych sprawozda o poziomie osi gni uczniów na
poszczególnych etapach kszta cenia,
3) przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
4) inspirowanie bada naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania,
5) (uchylony),
6) koordynowanie dzia alno ci okr gowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac zwi zanych z
opracowywaniem propozycji zestawów zada , pyta i testów do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
ust. 1, a tak e nadzorowanie prac zwi zanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okr gowe komisje
egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolito ci i jako ci dzia wykonywanych przez
okr gowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalno ci wyników sprawdzianu i egzaminów.

Art. 9b. (uchylony).

Art. 9c. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania tworzy, w drodze rozporz dzenia, okr gowe komisje
egzaminacyjne oraz okre la ich zasi g terytorialny.

2. Do zada okr gowych komisji egzaminacyjnych nale y w szczególno ci:



1) przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,
2) przygotowywanie, w porozumieniu z Centraln Komisj Egzaminacyjn , propozycji pyta , zada i testów oraz ich
zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,
2a) przygotowywanie, w porozumieniu z Centraln Komisj Egzaminacyjn , propozycji pyta , zada i testów oraz
kryteriów ich oceniania do informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b,
3) analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz formu owanie wniosków,
4) opracowywanie i przekazywanie sprawozda z przeprowadzonych sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w
art. 9 ust. 1, dyrektorom szkó , organom prowadz cym szko y, kuratorom o wiaty i Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej,
5) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
6) wspó praca z innymi okr gowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz Centraln Komisj Egzaminacyjn ,
7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkuj cych na terenie obj tym w ciwo ci danej okr gowej komisji
egzaminacyjnej,
8) wspó praca z kuratorami o wiaty w ciwymi ze wzgl du na zasi g terytorialny komisji w sprawach zwi zanych z
przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz doskonaleniem nauczycieli w
zakresie diagnozowania, oceniania, egzaminowania i badania osi gni edukacyjnych uczniów.

3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrze eniem ust. 4, mo e by wpisana osoba, która:

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, o których mowa w art. 9 ust. 1, albo jest nauczycielem akademickim
specjalizuj cym si w dziedzinie zwi zanej z zaj ciami edukacyjnymi wchodz cymi w zakres odpowiednio
sprawdzianu lub egzaminu,
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed z eniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni sta pracy
dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szko y publicznej, zak adzie kszta cenia
nauczycieli lub szkole wy szej albo co najmniej trzyletni sta pracy na stanowisku wymagaj cym kwalifikacji
pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urz dzie organu administracji rz dowej, kuratorium o wiaty
lub innej jednostce sprawuj cej nadzór pedagogiczny,
3) spe nia warunki okre lone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
4) uko czy a z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okr gow
komisj egzaminacyjn , zako czone egzaminem ze znajomo ci zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i
egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
mo e równie by wpisana osoba, która:

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorz du zawodowego,
2) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich 6 lat
przed z eniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni sta pracy w zawodzie, w którym
przeprowadzany jest egzamin,
3) spe nia warunki okre lone w ust. 3 pkt 3 i 4.

5. Skre lenie z ewidencji egzaminatorów nast puje:

1) na wniosek egzaminatora,
2) w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez
okr gowe komisje egzaminacyjne,
b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotycz cych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o
których mowa w art. 9 ust. 1, do których egzaminator zosta wyznaczony przez dyrektora okr gowej komisji
egzaminacyjnej,
c) nieprzestrzegania przepisów dotycz cych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
ust. 1, oraz ich oceniania,
3) w razie niespe niania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.



6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skre lenie z ewidencji nast puje w drodze decyzji
administracyjnej dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej.

7. Organem wy szego stopnia w stosunku do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej w sprawach, o których
mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, ramowy program szkolenia
kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skre lania
egzaminatorów z ewidencji, uwzgl dniaj c w szczególno ci obowi zkowy wymiar godzin szkolenia, a tak e
dokumenty wymagane od osób ubiegaj cych si o wpis do ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji.

Art. 9d. 1. Nadzór nad dzia alno ci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych
sprawuje minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania.

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okr gowe komisje egzaminacyjne s pa stwowymi jednostkami bud etowymi
finansowanymi z bud etu ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania.

2a. Dzia alno ci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych kieruj dyrektorzy
powo ywani po przeprowadzeniu konkursu i odwo ywani przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania.
Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e odwo dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej na
wniosek lub po zasi gni ciu opinii dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2b. Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych powo uje i odwo uje
minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania na wniosek dyrektora odpowiednio Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej lub okr gowej komisji egzaminacyjnej.

3. Organizacj Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okr gowych komisji egzaminacyjnych okre laj ich statuty
nadane przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania.

Art. 9e. Osoby uczestnicz ce w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu i transporcie pyta , zada i testów
oraz ich zestawów, a tak e arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1, s obowi zane do nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji dotycz cych tych pyta ,
zada , testów, zestawów i arkuszy egzaminacyjnych.

Art. 9f. 1. S uchaczem kolegium pracowników s b spo ecznych mo e by tylko osoba posiadaj ca wiadectwo
dojrza ci.

2. W zakresie uprawnie do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego, korzystania ze
wiadcze publicznych zak adów opieki zdrowotnej i odbywania przeszkolenia wojskowego do s uchaczy kolegiów

pracowników s b spo ecznych stosuje si przepisy dotycz ce studentów szkó wy szych.

3. Kolegia s b spo ecznych mog pobiera op aty za egzaminy wst pne oraz za zaj cia dydaktyczne, z wy czeniem
zaj dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracowników s b spo ecznych, chyba e s
powtarzane z powodu niezadowalaj cych wyników w nauce.

4. Minister w ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw o wiaty
i wychowania okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady i warunki tworzenia, przekszta cania i
likwidowania oraz organizacj i zasady dzia ania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, a tak e zasady
sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników s b spo ecznych.

5. Minister w ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre la, w drodze rozporz dzenia, standardy kszta cenia
w kolegiach pracowników s b spo ecznych, uwzgl dniaj c w szczególno ci wymagania dotycz ce realizowania
planów nauczania, przedmioty kszta cenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, tre ci programowe i wymagane
umiej tno ci.

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 4 i 5, do kolegiów pracowników
b spo ecznych stosuje si przepisy dotycz ce szkó wy szych.



Art. 10. 1. Osoba, która uko czy a 18 lat i nie jest uczniem szko y, mo e uzyska wiadectwo uko czenia szko y, z
wyj tkiem szko y kszta cej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych
przeprowadzanych przez pa stwow komisj egzaminacyjn powo an przez kuratora o wiaty, a w przypadku szkó
artystycznych przez ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

1a. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza si z zakresu wszystkich zaj edukacyjnych przewidzianych w planie
nauczania szko y dla doros ych odpowiedniego typu.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w przypadku szkó artystycznych minister w ciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw o wiaty i wychowania,
okre li, w drodze rozporz dzenia, sk ad, warunki powo ywania i odwo ywania pa stwowych komisji
egzaminacyjnych, tryb ich dzia ania, szczegó owe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych,
wysoko op at pobieranych za ich przeprowadzenie oraz warunki wynagradzania cz onków komisji, a tak e mo e
okre li przypadki, w których do egzaminów eksternistycznych mo e przyst pi osoba, która nie uko czy a 18 lat.

3. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno w szczególno ci okre la szko y i placówki, przy których
mog by powo ywane pa stwowe komisje egzaminacyjne, a tak e ustala wysoko op aty za egzamin z jednych
zaj edukacyjnych tak, aby nie przekracza a kwoty 30 z waloryzowanej corocznie redniorocznym wska nikiem cen
towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em, ustalonym w ustawie bud etowej, a tak e uwzgl dnia mo liwo
zwalniania z ca ci lub cz ci op at za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego osób o niskich dochodach.

Art. 11. 1. wiadectwa i dyplomy pa stwowe wydawane przez uprawnione do tego szko y, placówki kszta cenia
ustawicznego i placówki kszta cenia praktycznego, zak ady kszta cenia nauczycieli oraz okr gowe komisje
egzaminacyjne s dokumentami urz dowymi.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre la w drodze rozporz dzenia:

1) zasady wydawania oraz wzory wiadectw, dyplomów pa stwowych i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowa i wydawania duplikatów, a tak e zasady legalizacji dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranic ,
2) zasady odp atno ci za wykonywanie czynno ci wymienionych w pkt 1.

Art. 11a. 1. Wykszta cenie podstawowe posiada osoba, która uko czy a szko podstawow lub uko czy a
podstawowe studium zawodowe.

2. Wykszta cenie gimnazjalne posiada osoba, która uko czy a gimnazjum.

3. Wykszta cenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:

1) uko czy a zasadnicz szko zawodow , szko zasadnicz lub inn szko równorz dn , albo
2) uko czy a zasadnicz szko zawodow , o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a).

4. Wykszta cenie rednie posiada osoba, która:

1) uko czy a szko ponadpodstawow , z wyj tkiem szkó wymienionych w ust. 3 pkt 1, lub
2) uko czy a szko ponadgimnazjaln , z wyj tkiem szko y wymienionej w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i h).

Art. 12. 1. Publiczne przedszkola, szko y podstawowe i gimnazja organizuj nauk religii na yczenie rodziców,
publiczne szko y ponadgimnazjalne na yczenie b rodziców, b samych uczniów; po osi gni ciu pe noletno ci o
pobieraniu nauki religii decyduj uczniowie.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z w adzami Ko cio a Katolickiego i Polskiego
Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego oraz innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych okre la, w drodze
rozporz dzenia, warunki i sposób wykonywania przez szko y zada , o których mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Szko a i placówka publiczna umo liwia uczniom podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej,
etnicznej, j zykowej i religijnej, a w szczególno ci nauk zyka oraz w asnej historii i kultury.

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, mo e by prowadzona:



1) w osobnych grupach, oddzia ach lub szko ach,
2) w grupach, oddzia ach lub szko ach - z dodatkow nauk zyka oraz w asnej historii i kultury,
3) w mi dzyszkolnych zespo ach nauczania.

3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i sposób
wykonywania przez szko y i placówki zada , o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególno ci minimaln liczb
uczniów, dla których organizuje si poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szko y publiczne zapewniaj podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

5. Podr czniki szkolne i ksi ki pomocnicze do kszta cenia uczniów w zakresie niezb dnym do podtrzymywania
poczucia to samo ci narodowej, etnicznej i j zykowej mog by dofinansowywane z bud etu pa stwa z cz ci, której
dysponentem jest minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania.

Rozdzia 2
Wychowanie przedszkolne, obowi zek szkolny i obowi zek nauki

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.

1a. W przypadku dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym
mo e by obj te dziecko w wieku powy ej 6 lat, nie d ej jednak ni do ko ca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 10 lat. Obowi zek szkolny tych dzieci mo e by odroczony do ko ca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 10 lat.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola mo e przyj do przedszkola dziecko, które
uko czy o 2,5 roku.

2. Przedszkole realizuje podstaw programow wychowania przedszkolnego okre lon przez ministra w ciwego do
spraw o wiaty i wychowania.

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowi zane odby roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

3a. Obowi zek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna si z pocz tkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko ko czy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowi zek ten rozpoczyna si z
pocz tkiem roku szkolnego poprzedzaj cego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spe nianie obowi zku
szkolnego.

4. Zapewnienie warunków do spe niania obowi zku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem w asnym gminy.

5. Op aty za wiadczenia prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku
innych przedszkoli publicznych - organy prowadz ce te przedszkola, z uwzgl dnieniem art. 6 pkt 1.

Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych
w szko ach podstawowych.

2. Sie publicznych przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych powinna by ustalona tak,
aby wszystkie dzieci sze cioletnie zamieszka e na obszarze gminy mia y mo liwo spe niania obowi zku, o którym
mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka sze cioletniego z domu do najbli szego publicznego przedszkola lub oddzia u
przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekracza a 3 km.

3. Je eli droga dziecka sze cioletniego z domu do najbli szego publicznego przedszkola lub oddzia u przedszkolnego
w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowi zkiem gminy jest zapewnienie bezp atnego transportu i opieki w
czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna rodkami komunikacji publicznej, je eli
dowo enie zapewniaj rodzice.

4. Obowi zkiem gminy jest zapewnienie niepe nosprawnym dzieciom sze cioletnim bezp atnego transportu i opieki w
czasie przewozu do najbli szego przedszkola, oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej lub o rodka
umo liwiaj cego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak e dzieciom upo ledzonym umys owo ze



sprz onymi niepe nosprawno ciami realizacj obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów
przejazdu ucznia i opiekuna rodkami komunikacji publicznej, je eli dowo enie zapewniaj rodzice.

Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegaj cego obowi zkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, s obowi zani dope ni
czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do przedszkola lub oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej, a
tak e zapewni regularne ucz szczanie dziecka na zaj cia.

2. Kontrolowanie spe niania obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, nale y do zada dyrektora szko y
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkó podstawowych, w których zorganizowano oddzia y
przedszkolne, s obowi zani powiadomi dyrektora szko y, w obwodzie której dziecko mieszka, o spe nianiu przez
dziecko obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o
zmianach w tym zakresie.

Art. 15. 1. Nauka jest obowi zkowa do uko czenia 18 roku ycia.

2. Obowi zek szkolny dziecka rozpoczyna si z pocz tkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko ko czy 7 lat oraz trwa do uko czenia gimnazjum, nie d ej jednak ni do uko czenia 18 roku ycia.

Art. 16. 1. Na wniosek rodziców nauk w szkole podstawowej mo e tak e rozpocz dziecko, które przed dniem 1
wrze nia ko czy 6 lat, je eli wykazuje psychofizyczn dojrza do podj cia nauki szkolnej.

2. Decyzj o wcze niejszym przyj ciu dziecka do szko y podstawowej podejmuje dyrektor szko y po zasi gni ciu
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zosta o wcze niej przyj te do szko y
podstawowej, jest zwolnione z obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych wa nymi przyczynami rozpocz cie spe niania przez dziecko obowi zku szkolnego
mo e by odroczone, nie d ej jednak ni o jeden rok.

4. Decyzj w sprawie odroczenia obowi zku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szko y podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, po zasi gni ciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Obowi zek szkolny spe nia si przez ucz szczanie do szko y podstawowej i gimnazjum, publicznych albo
niepublicznych.

5a. Po uko czeniu gimnazjum obowi zek nauki spe nia si :

1) przez ucz szczanie do publicznej lub niepublicznej szko y ponadgimnazjalnej,
2) przez ucz szczanie na zaj cia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych
posiadaj cych akredytacj , o której mowa w art. 68b,
3) przez ucz szczanie na zaj cia realizowane w ramach dzia alno ci o wiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub
fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyska y akredytacj , o której mowa w art. 68b,
4) przez realizowanie, zgodnie z odr bnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

6. Dyrektorzy niepublicznych szkó podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkó podstawowych i
gimnazjów, a tak e dyrektorzy szkó specjalnych i o rodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nieb ce jednostkami samorz du terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o
przyj ciu ucznia do szko y s obowi zani powiadomi dyrektora publicznej szko y podstawowej lub gimnazjum, w
których obwodzie ucze mieszka, oraz informowa go o spe nianiu przez ucznia obowi zku szkolnego.

6a. Przepis ust. 6 stosuje si odpowiednio do dyrektora publicznej szko y podstawowej i publicznego gimnazjum o
ustalonym obwodzie, który przyj do szko y ucznia zamieszkuj cego w obwodzie innej szko y publicznej.

7. Za spe nianie obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi zku szkolnego i obowi zku nauki uznaje si
równie udzia dzieci i m odzie y upo ledzonych umys owo w stopniu g bokim w zaj ciach rewalidacyjno-
wychowawczych, organizowanych zgodnie z odr bnymi przepisami.

7a. Na wniosek rodziców dyrektor szko y, o której mowa w art. 14b ust. 2, mo e zezwoli na spe nianie przez
dziecko obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddzia em przedszkolnym oraz



okre li warunki jego spe niania, uwzgl dniaj c konieczno uzyskania przez dziecko przed rozpocz ciem spe niania
obowi zku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szko y podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko
mieszka, lub dyrektor szko y ponadgimnazjalnej, do której dziecko ucz szcza, mo e zezwoli na spe nianie przez
dziecko odpowiednio obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki poza szko oraz okre la warunki jego spe niania.
Dziecko spe niaj c odpowiednio obowi zek szkolny lub obowi zek nauki w tej formie mo e otrzyma wiadectwo
uko czenia poszczególnych klas danej szko y lub uko czenia tej szko y na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych przez szko , której dyrektor zezwoli na tak form spe niania obowi zku szkolnego lub nauki.

9. (skre lony).

Art. 17. 1. Sie publicznych szkó powinna by zorganizowana w sposób umo liwiaj cy wszystkim dzieciom
spe nianie obowi zku szkolnego, z uwzgl dnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szko y nie mo e przekracza :

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkó podstawowych,
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkó podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

3. Je eli droga dziecka z domu do szko y, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odleg ci wymienione w
ust. 2, obowi zkiem gminy jest zapewnienie bezp atnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów
przejazdu rodkami komunikacji publicznej.

3a. Obowi zkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepe nosprawnym, których kszta cenie i wychowanie odbywa si
na podstawie art. 71b, bezp atnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbli szej szko y podstawowej,
gimnazjum lub o rodka umo liwiaj cego realizacj obowi zku szkolnego i obowi zku nauki dzieciom i m odzie y, o
których mowa w art. 16 ust. 7, a tak e dzieciom i m odzie y z upo ledzeniem umys owym ze sprz onymi
niepe nosprawno ciami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna rodkami komunikacji publicznej, je eli
dowo enie zapewniaj rodzice.

4. Rada gminy, z uwzgl dnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkó podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gmin , a tak e okre la granice obwodów publicznych szkó podstawowych i gimnazjów, z
wyj tkiem specjalnych, maj cych siedzib na obszarze gminy, z zastrze eniem art. 58 ust. 2. W przypadku
publicznych szkó podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, okre lenie granic ich obwodów
nast puje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwa a rady gminy podlega og oszeniu w wojewódzkim dzienniku
urz dowym.

5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych, z uwzgl dnieniem
szkó ponadgimnazjalnych i specjalnych maj cych siedzib na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy
prowadz ce, tak aby umo liwi dzieciom i m odzie y zamieszkuj cym na obszarze powiatu lub przebywaj cym w
zak adach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizacj odpowiednio obowi zku szkolnego lub
obowi zku nauki.

6. Ustalanie planów sieci publicznych szkó , o których mowa w ust. 4 i 5, nast puje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora o wiaty o zgodno ci planu z przepisami ust. 1-5.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegaj cego obowi zkowi szkolnemu s obowi zani do:

1) dope nienia czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do szko y,
2) zapewnienia regularnego ucz szczania dziecka na zaj cia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umo liwiaj cych przygotowywanie si do zaj szkolnych,
4) zapewnienia dziecku realizuj cemu obowi zek szkolny poza szko , warunków nauki okre lonych w zezwoleniu, o
którym mowa w art. 16 ust. 8,
5) powiadamiania organów gminy o formie spe niania obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki przez m odzie w
wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.



Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkó podstawowych i gimnazjów kontroluj spe nianie obowi zku szkolnego
przez dzieci zamieszkuj ce w obwodach tych szkó , a gmina kontroluje spe nianie obowi zku nauki przez m odzie w
wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio:

1) kontroluj wykonywanie obowi zków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a tak e wspó dzia aj z rodzicami w
realizacji obowi zku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4,
2) prowadz ewidencj spe niania obowi zku szkolnego oraz obowi zku nauki.
2. Organ gminy prowadz cy ewidencj ludno ci jest obowi zany w ramach zada asnych przesy ciwym
dyrektorom szkó informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i m odzie y w wieku 3-18 lat.

Art. 20. Niespe nianie obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki
podlega egzekucji w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia 3
Zarz dzanie szko ami i placówkami publicznymi

Art. 21. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania koordynuje i realizuje polityk wiatow pa stwa i
wspó dzia a w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w ciwymi w
sprawach funkcjonowania systemu o wiaty.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizacj ogólnopolskich
olimpiad i turniejów dla uczniów, a tak e mo e zleci zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szko om wy szym,
placówkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadz cym statutow
dzia alno wiatow lub naukow .

Art. 22. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre la w drodze rozporz dzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkó oraz przechodzenia z jednych typów szkó do innych, a tak e mo e
okre li maksymaln liczb szkó ponadgimnazjalnych, o przyj cie do których mo na ubiega si równocze nie,
uwzgl dniaj c w szczególno ci zasad powszechnej dost pno ci do szkó wszystkich typów,
2) (skre lony),
3) organizacj kszta cenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywaj cych za granic ,
3a) warunki i sposób wspomagania nauczania j zyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych
przedmiotów nauczanych w j zyku polskim w ród Polonii i Polaków zamieszka ych za granic , uwzgl dniaj c w
szczególno ci:
a) kierowanie nauczycieli do pracy za granic rodowiskach polonijnych,
b) przekazywanie niezb dnych podr czników i pomocy dydaktycznych s cych temu nauczaniu,
c) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracuj cych w rodowiskach polonijnych w kraju i za
granic ,
d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i m odzie y polonijnej,
4) zakres i warunki przyznawania wiadcze przys uguj cych nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym
do pracy za granic w celach, o których mowa w pkt 3 i 3a, uwzgl dniaj c w szczególno ci cz ciowy zwrot
kosztów utrzymania i zakwaterowania oraz kosztów podró y, a tak e wyposa enie nauczycieli w niezb dne
podr czniki, rodki dydaktyczne i inne pomoce niezb dne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia.
5) (skre lony).
1a. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e
wy czy stosowanie niektórych przepisów ustawy w odniesieniu do szkó , zespo ów szkó i szkolnych punktów
konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz dach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1, w zakresie wynikaj cym ze
szczególnych warunków funkcjonowania tych szkó , zespo ów szkó i szkolnych punktów konsultacyjnych, a tak e
wprowadzi w tym zakresie odr bne unormowania.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li ponadto, w drodze rozporz dzenia:

1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szko y, z uwzgl dnieniem w szczególno ci
obowi zuj cego wymiaru godzin zaj edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a tak e wymiaru
godzin zaj rewalidacyjnych dla uczniów niepe nosprawnych,
2) podstawy programowe:



a) wychowania przedszkolnego,
b) kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó ,
c) kszta cenia w poszczególnych profilach kszta cenia ogólnozawodowego,
d) kszta cenia w poszczególnych zawodach,
uwzgl dniaj c w szczególno ci zestawy celów i tre ci nauczania, umiej tno ci uczniów, a tak e zadania
wychowawcze szko y, odpowiednio do poszczególnych etapów kszta cenia i typów szkó oraz zawodów i profili
kszta cenia ogólnozawodowego,
3) warunki i tryb zalecania do u ytku szkolnego rodków dydaktycznych, uwzgl dniaj c w szczególno ci:
a) konieczno uzyskania opinii rzeczoznawców wpisanych na list prowadzon przez ministra w ciwego do spraw

wiaty i wychowania,
b) warunki, jakie musz spe nia osoby wpisywane na list rzeczoznawców, oraz warunki i tryb skre lania z listy,
c) konieczno zapewnienia poprawno ci merytorycznej i przydatno ci dydaktycznej, stopnia bezpiecze stwa, jako ci
technicznej i estetyki wykonania tych rodków,
4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów, z uwzgl dnieniem:
a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych,
b) tworzenia wewn trzszkolnych systemów oceniania,
c) dostosowania wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
d) przekazywania rodzicom informacji o post pach i trudno ciach ucznia w nauce,
e) kompetencji okr gowych komisji egzaminacyjnych w zakresie przygotowywania, przeprowadzania i oceniania
sprawdzianu i egzaminów,
f) mo liwo ci zwalniania z cz ci lub ca ci sprawdzianu i egzaminu laureatów i finalistów odpowiednio konkursów
i olimpiad przedmiotowych,
g) mo liwo ci uniewa nienia sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotycz cych
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, je eli to naruszenie mog o mie wp yw na wynik sprawdzianu lub
egzaminu,
5) sposób prowadzenia przez szko y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia alno ci wychowawczej i
opieku czej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzgl dniaj ce w szczególno ci ewidencj dzieci i m odzie y
podlegaj cych obowi zkowi szkolnemu i obowi zkowi nauki, a tak e stanowi ce podstaw wydawania uczniom
wiadectw i dyplomów,

6) warunki prowadzenia dzia alno ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szko y i placówki, uwzgl dniaj ce
mo liwo wprowadzania nowych rozwi za programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej, a tak e wprowadzania odmiennych od powszechnie
obowi zuj cych warunków dzia ania i organizacji szkó i placówek,
7) organizacj roku szkolnego, uwzgl dniaj w szczególno ci terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktyczno-wychowawczych, przerw wi tecznych i ferii szkolnych,
8) organizacj oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzgl dniaj c, e konkursy, turnieje i
olimpiady powinny s odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnie uczniów, pobudzaniu twórczego my lenia,
wspomaganiu zdolno ci stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym dzia aniu, a tak e lepszemu przygotowaniu
uczniów do nauki w szko ach wy szego stopnia lub do wykonywania zawodu,
9) (skre lony),
10) standardy wymaga ce podstaw przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzgl dnieniem zasady, e
wymagania powinny uwzgl dnia cele i zadania edukacyjne, zakres tre ci nauczania oraz umiej tno ci i osi gni cia
uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych,
11) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko ach i placówkach, które powinny
tworzy warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególno ci wspomaga
rozwój uczniów i efektywno uczenia si ,
12) warunki i sposób organizowania przez szko y i placówki krajoznawstwa i turystyki, z uwzgl dnieniem celów
edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpiecze stwa uczniów.

2a. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, przypadki, w
których do szko y dla doros ych mo na przyj osob , która uko czy a 16 lat, a w przypadku uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy 15 lat, bior c pod uwag opó nienie w cyklu kszta cenia.

3. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw o wiaty i wychowania, okre li, w
drodze rozporz dzenia, organizacj roku szkolnego w szko ach w zak adach poprawczych i w schroniskach dla



nieletnich, z uwzgl dnieniem w szczególno ci specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych
zak adach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzecze dowych.

4. Rozporz dzenie wydane na podstawie ust. 2 pkt 4 okre li warunki zwalniania uczniów z obowi zku zdawania
odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz
podr cznika spo ród programów i podr czników dopuszczonych do u ytku szkolnego.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania w asnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w przypadku programów nauczania i podr czników do szkó
artystycznych - minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji
administracyjnej, dopuszcza do u ytku szkolnego programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania i
podr czniki.

4. Program lub podr cznik mo e by dopuszczony do u ytku szkolnego, je eli uzyska pozytywne opinie
rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania lub ministra

ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spo ród rzeczoznawców wpisanych na listy
rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów.

5. Podmiot ubiegaj cy si o dopuszczenie do u ytku szkolnego programu lub podr cznika wnosi op at , która
stanowi dochód bud etu pa stwa.

6. Koszty sporz dzania opinii rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4, pokrywane s z bud etu pa stwa z cz ci
cej w dyspozycji odpowiednio ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania oraz ministra w ciwego do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania oraz minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, mo e cofn dopuszczenie do u ytku szkolnego programu lub
podr cznika:

1) na wniosek podmiotu, który posiada tytu prawny do programu lub podr cznika,
2) z urz du - w przypadku gdy co najmniej dwóch rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4, stwierdzi, e program
lub podr cznik utraci aktualno lub przydatno dydaktyczn , albo od wyczerpania nak adu min y 3 lata i nie
przewiduje si wznowienia wydania.

8. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w przypadku programów nauczania i podr czników dla szkó
artystycznych - minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okre , w drodze
rozporz dzenia:

1) szczegó owe warunki, jakie musz spe nia programy i podr czniki dopuszczane do u ytku szkolnego, a tak e
warunki tworzenia przez nauczycieli w asnych programów,
2) szczegó owe warunki i tryb dopuszczania do u ytku szkolnego programów i podr czników oraz cofania
dopuszczenia,
3) warunki, jakie musz spe ni osoby wpisywane na list rzeczoznawców, oraz warunki i tryb skre lania z listy,
4) wysoko i tryb wnoszenia op at w post powaniu o dopuszczenie do u ytku szkolnego programu lub podr cznika,
a tak e warunki wynagradzania rzeczoznawców.

9. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno w szczególno ci uwzgl dni :

1) obowi zek uwzgl dniania w programach i podr cznikach tre ci nauczania zawartych w podstawach
programowych,
2) posiadanie przez rzeczoznawców wykszta cenia wy szego oraz do wiadczenia w pracy naukowej lub
dydaktycznej,
3) instytucje, których opinia jest wymagana przy ubieganiu si o wpisanie na list rzeczoznawców,
4) prowadzenie wykazów programów i podr czników dopuszczonych do u ytku szkolnego,
5) tworzenie szkolnych zestawów programów nauczania,
6) wysoko op at wnoszonych w post powaniu o dopuszczenie programu lub podr cznika do u ytku szkolnego z



mo liwo ci ró nicowania op at w zale no ci od rodzaju programu i podr cznika oraz etapu edukacyjnego, do
którego s przeznaczone, z tym e op ata za dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego i programu
nauczania nie powinna przekracza 800 z , a za dopuszczenie podr cznika - 4.800 z , waloryzowanych corocznie
redniorocznym wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em ustalonym w ustawie bud etowej.

Art. 23. W zakresie kszta cenia zawodowego zadania okre lone w art. 22 ust. 2 pkt 1-3 i w art. 22a ust. 8 minister
ciwy do spraw o wiaty i wychowania wykonuje w uzgodnieniu z ministrami w ciwymi dla zawodów uj tych w

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 24. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania na wniosek w ciwych ministrów okre la, w drodze
rozporz dzenia, klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzgl dnieniem klasyfikacji zawodów i
specjalno ci wyst puj cych w gospodarce narodowej.

2. Wniosek w ciwego ministra, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera opis zawodu ze zbiorem umiej tno ci
zawodowych, uzasadnienie potrzeby kszta cenia w tym zawodzie, nazw i miejsce zawodu w okre lonej grupie
klasyfikacji zawodów i specjalno ci, o której mowa w ust. 1, a tak e informacj o potrzebach rynku pracy w zakresie
danego zawodu oraz opini organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056).

2a. W ciwy minister, o którym mowa w ust. 1, mo e wspomaga materialnie i organizacyjnie szko y i placówki
kszta ce w danym zawodzie w zakresie zaj praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w
procesie kszta cenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

3. (skre lony).

4. Stowarzyszenia zawodowe, samorz dy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze mog wyst powa do
ciwych ministrów z propozycj ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego.

5. (skre lony).

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, profile kszta cenia
ogólnozawodowego odpowiadaj ce okre lonym dziedzinom gospodarki.

Art. 25. (skre lony).

Art. 26. (skre lony).

Art. 27. (skre lony).

Art. 28. Przepisy ustawy nie naruszaj uprawnie Ministra Obrony Narodowej do zak adania, prowadzenia i
nadzorowania szkó na podstawie przepisów o s bie wojskowej nierzy zawodowych.

Art. 29. Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, wykaz szkó i placówek, które prowadz : minister
ciwy do spraw wewn trznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwo ci.

Art. 30. 1. Kuratora o wiaty powo uje i odwo uje wojewoda w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
wiaty i wychowania. W przypadku odwo ania kuratora o wiaty wojewoda, z dniem odwo ania kuratora, powierza

pe nienie jego obowi zków wicekuratorowi o wiaty.

2. Kandydata na stanowisko kuratora o wiaty wy ania si w drodze konkursu. Konkurs og asza wojewoda najpó niej
w ci gu miesi ca od dnia, w którym nast pi o odwo anie kuratora.

2a. Kandydatem na stanowisko kuratora o wiaty mo e by nauczyciel mianowany lub dyplomowany maj cy
wykszta cenie wy sze magisterskie oraz posiadaj cy co najmniej 7-letni sta pracy w swoim zawodzie, w tym co
najmniej 3-letni sta na stanowisku wymagaj cym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2b. Konkurs na stanowisko kuratora o wiaty przeprowadza komisja konkursowa powo ywana przez wojewod . W
sk ad komisji konkursowej wchodzi po dwóch przedstawicieli:



1) ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
2) wojewody,
3) sejmiku województwa
oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur zwi zków zawodowych o zasi gu ogólnokrajowym,
zrzeszaj cych nauczycieli.

3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, regulamin konkursu na
stanowisko kuratora o wiaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

4. Wicekuratorów o wiaty powo uje i odwo uje wojewoda na wniosek kuratora o wiaty.

Art. 31. Kurator o wiaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie o wiaty okre lone w
ustawie i przepisach odr bnych na obszarze województwa, a w szczególno ci:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szko ami i placówkami oraz placówkami
doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasi gu
ogólnokrajowym, które znajduj si na obszarze danego województwa,
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach okre lonych w ustawie,
3) (skre lony),
4) wspó dzia a z radami o wiatowymi powo anymi na podstawie art. 48,
5) wykonuje zadania organu wy szego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu post powania administracyjnego:
a) w stosunku do organów jednostek samorz du terytorialnego - w sprawach szkó publicznych, zak adanych i
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkó i placówek niepublicznych,
b) w stosunku do dyrektorów szkó - w sprawach z zakresu obowi zku szkolnego i obowi zku nauki oraz w
sprawach skre lenia uczniów z listy uczniów,
6) realizuje polityk wiatow pa stwa, a tak e wspó dzia a z organami jednostek samorz du terytorialnego w
tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki o wiatowej, zgodnych z polityk wiatow
pa stwa,
6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkó i placówek, z wyj tkiem szkó i placówek prowadzonych przez
ministrów, w zakresie ich zgodno ci z przepisami, przedstawiane przez organy prowadz ce szko y i placówki przed
zatwierdzeniem arkuszy,
6b) opiniuje plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli, z wyj tkiem placówek prowadzonych przez ministra

ciwego do spraw o wiaty i wychowania i ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego,
6c) opracowuje programy wykorzystania rodków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodr bnionych w
bud ecie wojewody, po zasi gni ciu opinii zwi zków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
spo ecznego,
7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przegl dy oraz inne formy wspó zawodnictwa i prezentacji osi gni
uczniów szkó na obszarze województwa,
8) wspó dzia a z okr gowymi komisjami egzaminacyjnymi,
9) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje dzia ania zwi zane z doskonaleniem
nauczycieli, wspó dzia aj c z organami prowadz cymi szko y i placówki, a tak e mo e podejmowa dzia ania
wspomagaj ce materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególno ci promowa nowatorstwo
dydaktyczno-wychowawcze,
10) wspomaga dzia ania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szko ach,
11) wspó dzia a z organami jednostek samorz du terytorialnego w zakresie kszta towania i rozwoju bazy materialnej
szkó i placówek,
12) wspó dzia a z w ciwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotycz cych warunków
rozwoju dzieci i m odzie y, w tym w przeciwdzia aniu zjawiskom patologii spo ecznej, a tak e mo e wspomaga
dzia ania tych podmiotów,
13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizacj wypoczynku dzieci i m odzie y na obszarze województwa w
okresie ferii letnich i zimowych,
14) wykonuje inne zadania okre lone w przepisach odr bnych, w szczególno ci w zakresie obronno ci.

Art. 32. 1. Kurator o wiaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium o wiaty.



2. Kuratoria o wiaty s pa stwowymi jednostkami bud etowymi.

3. Wojewoda na wniosek kuratora o wiaty, mo e tworzy delegatury kuratorium o wiaty. Kierownik delegatury
mo e, z upowa nienia kuratora o wiaty, prowadzi sprawy na obszarze dzia ania delegatury, w tym sprawowa
nadzór pedagogiczny i wydawa decyzje administracyjne.

4. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw administracji
publicznej okre la, w drodze rozporz dzenia, organizacj kuratoriów o wiaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Art. 32a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szko ami i placówkami artystycznymi,
placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych oraz placówkami doskonalenia
nauczycieli szkó artystycznych sprawuje minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
który w tym celu, a tak e w celu realizacji zada , o których mowa w art. 5 ust. 7, w odniesieniu do szkó i placówek
przez siebie prowadzonych mo e, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw o wiaty i wychowania, w drodze
rozporz dzenia, utworzy specjalistyczn jednostk nadzoru oraz okre li jej organizacj i zakres powierzonych
zada zwi zanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zada , o których mowa w art. 5 ust. 7.

1a. Minister w ciwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi szko ami rolniczymi,
placówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczaj w
szko ach rolniczych, przez siebie prowadzonymi, a minister w ciwy do spraw rodowiska - nad publicznymi
szko ami le nymi przez siebie prowadzonymi. W tym celu, a tak e w celu realizacji zada , o których mowa w art. 5
ust. 7, w odniesieniu do szkó i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio minister w ciwy do spraw
rolnictwa lub minister w ciwy do spraw rodowiska mog , w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw

wiaty i wychowania, w drodze rozporz dzenia, utworzy specjalistyczn jednostk nadzoru oraz okre li jej
organizacj i zakres powierzonych zada zwi zanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

2. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 1a, s pa stwowymi jednostkami bud etowymi
finansowanymi odpowiednio z bud etu ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministra w ciwego do spraw rolnictwa lub ministra w ciwego do spraw rodowiska.

3. Przepisy ust. 1 i 1a nie naruszaj uprawnie kuratora o wiaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem
przedmiotów ogólnokszta cych w szko ach artystycznych, a tak e nad nauczaniem przedmiotów
ogólnokszta cych w szko ach rolniczych i w szko ach le nych prowadzonych przez odpowiednio ministra

ciwego do spraw rolnictwa lub ministra w ciwego do spraw rodowiska.

4. W odniesieniu do publicznych szkó i placówek artystycznych minister w ciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego wydaje w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw o wiaty i wychowania przepisy
okre lone w art. 11 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-8.

5. Rozporz dzenia, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. d) i pkt 3, minister w ciwy do spraw o wiaty i
wychowania wydaje w porozumieniu odpowiednio z ministrem w ciwym do spraw rolnictwa lub ministrem

ciwym do spraw rodowiska.

Art. 32b. W przypadku publicznych i niepublicznych szkó prowadz cych kszta cenie w zawodach dla eglugi
morskiej i ródl dowej kurator o wiaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we wspó dzia aniu odpowiednio z ministrem

ciwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem w ciwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w
procesie kszta cenia w tych szko ach postanowie Mi dzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania im wiadectw oraz pe nienia wacht, 1978, sporz dzonej w Londynie dnia 7 lipca
1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).

Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:

1) ocenianiu stanu i warunków dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szkó , placówek i nauczycieli,
2) analizowaniu i ocenianiu efektów dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej oraz innej dzia alno ci
statutowej szkó i placówek,
3) udzielaniu pomocy szko om, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zada dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych,



4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególno ci:

1) zgodno zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a tak e
przestrzeganie przepisów dotycz cych obowi zku szkolnego oraz obowi zku nauki,
4) przestrzeganie statutu szko y lub placówki,
5) (skre lony),
6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

3. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, wykonuj cy czynno ci z zakresu nadzoru pedagogicznego maj
prawo:

1) wst pu do szkó i placówek,
2) wgl du do prowadzonej przez szko lub placówk dokumentacji dotycz cej przebiegu nauczania, wychowania i
opieki oraz organizacji pracy,
3) udzia u w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szko y,
4) wst pu w charakterze obserwatora na zaj cia dydaktyczne, wychowawcze, opieku cze i inne zaj cia organizowane
przez szko lub placówk , po uprzednim powiadomieniu dyrektora szko y lub placówki,
5) przeprowadzania bada cych ocenie efektywno ci dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej oraz opieku czej
szkó i placówek.

4. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, mog wydawa dyrektorom szkó i placówek dora ne zalecenia
oraz zg asza uwagi i wnioski wynikaj ce z przeprowadzonych czynno ci.

5. Dyrektor szko y lub placówki w ci gu 7 dni od otrzymania zalece , uwag i wniosków, o których mowa w ust. 4,
mo e zg osi wobec nich zastrze enia do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny.

6. W przypadku nieuwzgl dnienia zastrze przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, dyrektor szko y lub
placówki jest obowi zany powiadomi ten organ o realizacji zalece , uwag i wniosków w terminie 30 dni.

7. W razie stwierdzenia istotnych uchybie w dzia alno ci szko y lub placówki, organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny niezale nie od rodków, o których mowa w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ
prowadz cy szko lub placówk .

8. Organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny mo e wydawa organowi prowadz cemu szko lub placówk zalecenia
wynikaj ce z czynno ci nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje si odpowiednio.

Art. 34. 1. Je eli szko a lub placówka albo organ prowadz cy prowadzi swoj dzia alno z naruszeniem przepisów
ustawy, organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny mo e poleci , w drodze decyzji, usuni cie uchybie w wyznaczonym
terminie, z zastrze eniem ust. 5.

2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kszta cenia lub wychowania w szkole lub placówce organ
sprawuj cy nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szko y lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem
prowadz cym, programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub wychowania. Wdro enie programu
nast puje w terminach okre lonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny. Program musi uwzgl dni uwagi i wnioski zg oszone przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny.

2a. Je eli dyrektor szko y lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybie , o których mowa w ust. 1, nie
opracuje lub nie wdro y w okre lonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywno ci kszta cenia
lub wychowania albo nie uwzgl dni w tym programie zg oszonych uwag i wniosków, organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny wyst puje do organu prowadz cego szko lub placówk z wnioskiem o odwo anie dyrektora szko y
lub placówki z ko cem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek z ony w tej sprawie przez
organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny jest wi cy dla organu prowadz cego szko lub placówk .

3. W przypadku szko y prowadzonej przez osob prawn lub fizyczn , z wyj tkiem szko y prowadzonej przez
jednostk samorz du terytorialnego, niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, mo e stanowi



podstaw cofni cia, w drodze decyzji, zezwolenia na za enie tej szko y. Cofni cie zezwolenia na za enie szko y
jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

4. Je eli szko a lub placówka prowadzona przez jednostk samorz du terytorialnego, a tak e sama jednostka
samorz du terytorialnego, nie usunie uchybie wynik ych z naruszenia przepisów ustawy, o których mowa w ust. 1,
organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewod sprawuj cego nadzór nad dzia alno ci
komunaln .

5. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje si , je eli naruszenie przepisów ustawy nast pi o w uchwale organu jednostki
samorz du terytorialnego. W tym przypadku kurator o wiaty jest obowi zany niezw ocznie powiadomi o naruszeniu
przepisów ustawy wojewod .
Art. 34a. 1. Organ prowadz cy szko lub placówk sprawuje nadzór nad jej dzia alno ci w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, z uwzgl dnieniem odr bnych przepisów.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególno ci:

1) prawid owo dysponowania przyznanymi szkole lub placówce rodkami bud etowymi oraz pozyskanymi przez
szko lub placówk rodkami pochodz cymi z innych róde , a tak e gospodarowania mieniem,
2) przestrzeganie obowi zuj cych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3) przestrzeganie przepisów dotycz cych organizacji pracy szko y i placówki.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz
ust. 4-6.

4. Organ prowadz cy szko lub placówk , nie posiadaj cy uprawnie do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
mo e wyst powa w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opieku czych z wnioskami do dyrektora szko y lub
placówki i organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzyma wniosek, jest obowi zany
do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 34b. Organ prowadz cy szko lub placówk , a w zakresie dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej i
opieku czej równie organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, mog ingerowa w dzia alno szko y lub placówki
wy cznie w zakresie i na zasadach okre lonych w ustawie. W przypadku szkó przy zak adach karnych ingerencja ta
jest dopuszczalna równie w zakresie realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolno ci okre lonych w
Kodeksie karnym wykonawczym, a w przypadku szkó przy zak adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - w
zakresie realizacji celów okre lonych w przepisach o post powaniu w sprawach nieletnich.

Art. 35. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko ami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5
ust. 3b,
2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególno ci nadzoruje
dzia alno kuratorów o wiaty w tym zakresie.
2. W celu realizacji zada , o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister w ciwy do spraw o wiaty i
wychowania w szczególno ci:

1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów o wiaty polityki o wiatowej pa stwa, w szczególno ci
zada z zakresu nadzoru pedagogicznego,
2) kontroluje sprawno i efektywno nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów o wiaty oraz
przestrzeganie przepisów obowi zuj cych w tym zakresie, a tak e mo e wydawa na pi mie kuratorom o wiaty
wi ce ich wytyczne i polecenia, z wyj tkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnej,
3) mo da od kuratorów o wiaty informacji, dokumentów i sprawozda okresowych lub dotycz cych okre lonej
sprawy albo rodzaju spraw,
4) mo e organizowa szkolenia, narady i konferencje kuratorów o wiaty,
5) mo e og asza w wydawanym przez siebie dzienniku urz dowym zalecane standardy wyposa enia szkó niezb dne
do nauczania przedmiotów ogólnokszta cych.

2a. Minister Sprawiedliwo ci i podporz dkowane organy sprawuj nadzór pedagogiczny nad zak adami
poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, o rodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szko ami w tych



zak adach i schroniskach, a tak e nad szko ami przy zak adach karnych, z wyj tkiem nadzoru nad nauczaniem
przedmiotów ogólnokszta cych, który sprawuje kurator o wiaty.

3. (skre lony).

4. Dyrektor szko y lub placówki oraz inni nauczyciele zajmuj cy stanowiska kierownicze, z zastrze eniem art. 36 ust.
2, sprawuj nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szko ach i placówkach, a w
szko ach i placówkach prowadz cych kszta cenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana
praktyczna nauka zawodu, tak e w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Kurator o wiaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 2a oraz w art. 32a i 32b, sprawuj nadzór pedagogiczny
przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach

wiaty oraz w urz dach tych organów lub podporz dkowanych im jednostkach organizacyjnych.

5a. Kurator o wiaty oraz organy, o których mowa w ust. 5, mog zleca osobom posiadaj cym odpowiednie
kwalifikacje prowadzenie bada i opracowywanie ekspertyz s cych ocenie efektywno ci dzia alno ci dydaktycznej,
wychowawczej oraz opieku czej szkó i placówek.

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami okre la, w
drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których
mowa w ust. 5, kwalifikacje niezb dne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a tak e kwalifikacje osób, o
których mowa w ust. 5a.

Art. 35a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opieku czo-wychowawczymi oraz
rodkami adopcyjno-opieku czymi, dzia aj cymi na podstawie przepisów o pomocy spo ecznej, reguluj te przepisy,

z zastrze eniem ust. 2.

2. Kurator o wiaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko ami dzia aj cymi w placówkach, o których mowa w ust.
1.

Art. 36. 1. Szko lub placówk kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko
dyrektora.

2. Szko lub placówk , za zgod kuratora o wiaty, mo e równie kierowa osoba nieb ca nauczycielem powo ana
na stanowisko dyrektora przez organ prowadz cy. Kurator o wiaty przy wyra aniu zgody uwzgl dnia w
szczególno ci posiadanie przez t osob wykszta cenia i przygotowania zawodowego odpowiadaj cego kierunkowi
kszta cenia w szkole lub zakresowi zada placówki.

2a. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie mo e sprawowa nadzoru pedagogicznego. W przypadku powo ania takiej
osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmuj cy inne stanowisko kierownicze w
szkole lub placówce.

3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w stosunku do szkó artystycznych - w porozumieniu z
ministrem w ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okre la, w drodze rozporz dzenia,
wymagania, jakim powinna odpowiada osoba zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkó i placówek.

Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szko y lub placówki, z zastrze eniem ust. 2, powierza organ prowadz cy szko
lub placówk .

2. Powierzenie przez organ prowadz cy stanowiska dyrektora szko y lub placówki mo e nast pi , je eli organ
sprawuj cy nadzór pedagogiczny nie zg osi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko,
umotywowanego zastrze enia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora szko y lub placówki wy ania si w drodze konkursu. Kandydatowi nie mo na
odmówi powierzenia stanowiska dyrektora, chyba e organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny zg osi zastrze enie, o
którym mowa w ust. 2.



3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje si do szkó i placówek publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie b ce jednostkami samorz du terytorialnego.

4. Je eli do konkursu nie zg osi si aden kandydat albo w wyniku konkursu nie wy oniono kandydata, organ
prowadz cy powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasi gni ciu opinii rady szko y lub
placówki i rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.

4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadz cy mo e powierzy pe nienie
obowi zków dyrektora szko y wicedyrektorowi, a w szko ach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej
szko y, jednak nie d ej ni na okres 6 miesi cy.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz cy szko lub placówk powo uje komisj konkursow w
sk adzie:

1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadz cego szko lub placówk ,
b) organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,
3) po jednym przedstawicielu zak adowych organizacji zwi zkowych, przy czym przedstawiciel zwi zku
zawodowego nie mo e by zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

5a. (skre lony).

5b. Przepis ust. 5 stosuje si równie w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zak adanego zespo u
szkó lub placówek, z tym e:

1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wy ania si spo ród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich
szkó lub placówek czonych w zespó ,
2) dwóch przedstawicieli rodziców wy ania si spo ród rodziców uczniów wszystkich szkó lub placówek czonych
w zespó .

6. W przypadku szkó i placówek nowo zak adanych sk ad komisji konkursowej okre la organ prowadz cy t szko
lub placówk w uzgodnieniu z organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny.

7. W przypadku szkó i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w sk ad komisji nie wchodz
odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców.

7a. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w przypadku szkó artystycznych i placówek, o których
mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych - minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, okre li, w drodze rozporz dzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szko y lub placówki
oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzgl dniaj c w szczególno ci sposób og aszania konkursu oraz sposób
nadzorowania prawid owo ci post powania konkursowego przez organ prowadz cy szko lub placówk .

8. Stanowisko dyrektora szko y lub placówki powierza si na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w
uzgodnieniu z kuratorem o wiaty, a w przypadku szko y i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w
art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych - z ministrem w ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, mo na powierzy to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy ni 1 rok szkolny.

9. Po up ywie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadz cy, po zasi gni ciu opinii rady szko y lub placówki i
rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem o wiaty, a w przypadku szko y i placówki artystycznej oraz
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych - z ministrem w ciwym do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, mo e przed powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.

9a. Przepisy ust. 1-9 stosuje si odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.



10. Przepisy ust. 1-9a i art. 37 nie dotycz szkó prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra
Sprawiedliwo ci lub podporz dkowane im organy.

Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem mo e by utworzone stanowisko
wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwo ania z nich dokonuje dyrektor
szko y lub placówki, po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego, rady szko y lub placówki oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o prac na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas okre lony krótszy ni okres powierzenia stanowiska
kierowniczego, ulega przed eniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 36 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio.

Art. 38. 1. Organ, który powierzy nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwo uje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) z enia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesi cznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zada wymienionych w art. 34a ust. 2 w
trybie okre lonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c) z enia przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a,
2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora o wiaty, a w przypadku
szko y i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych,
prowadzonej przez jednostk samorz du terytorialnego po zasi gni ciu opinii ministra w ciwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, mo e odwo nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego
bez wypowiedzenia.
2. Wymogu uzyskania opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si do szkó i placówek prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nieb ce jednostkami samorz du terytorialnego.

Art. 38a. Przepisy art. 38 stosuje si odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Art. 39. 1. Dyrektor szko y lub placówki w szczególno ci:

1) kieruje dzia alno ci szko y lub placówki i reprezentuje j na zewn trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrze eniem art. 36 ust. 2,
3) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
dzia ania prozdrowotne,
4) realizuje uchwa y rady szko y lub placówki oraz rady pedagogicznej, podj te w ramach ich kompetencji
stanowi cych,
5) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y lub placówki zaopiniowanym przez rad szko y lub
placówki i ponosi odpowiedzialno za ich prawid owe wykorzystanie, a tak e mo e organizowa administracyjn ,
finansow i gospodarcz obs ug szko y lub placówki,
6) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych,
7) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiada za w ciw organizacj i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,
przeprowadzanych w szkole lub placówce.
2. Dyrektor szko y lub placówki mo e, w drodze decyzji, skre li ucznia z listy uczniów w przypadkach okre lonych
w statucie szko y lub placówki. Skre lenie nast puje na podstawie uchwa y rady pedagogicznej, po zasi gni ciu
opinii samorz du uczniowskiego.

2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia obj tego obowi zkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach ucze ten, na
wniosek dyrektora szko y, mo e zosta przeniesiony przez kuratora o wiaty do innej szko y.
3. Dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie

cych nauczycielami. Dyrektor w szczególno ci decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szko y lub placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych nauczycielom i innym pracownikom szko y lub
placówki,
3) wyst powania z wnioskami, po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej i rady szko y lub placówki, w sprawach
odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y lub placówki.



4. Dyrektor szko y lub placówki w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z rad szko y lub placówki, rad
pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim.

4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadz cym szko oraz po zasi gni ciu opinii
kuratora o wiaty, ustala profile kszta cenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum, z zastrze eniem art. 59
ust. 2.

5. Dyrektor szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadz cym szko i po
zasi gni ciu opinii kuratora o wiaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala
zawody, w których kszta ci szko a, z zastrze eniem art. 59 ust. 2.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nie przys uguj dyrektorom jednooddzia owych przedszkoli oraz
kierownikom szkó podstawowych (szkó filialnych) podporz dkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te
przys uguj odpowiednio organowi prowadz cemu przedszkole lub dyrektorowi szko y, któremu szko a filialna jest
organizacyjnie podporz dkowana.

7. W przypadku nieobecno ci dyrektora szko y lub placówki zast puje go wicedyrektor, a w szko ach i placówkach,
w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szko y lub placówki, wyznaczony przez
organ prowadz cy.

Art. 40. 1. W szkole lub placówce zatrudniaj cej co najmniej 3 nauczycieli dzia a rada pedagogiczna, która jest
kolegialnym organem szko y lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz cych kszta cenia,
wychowania i opieki.

2. Nauczyciele szkó zatrudniaj cych mniej ni 3 nauczycieli s cz onkami rady pedagogicznej szko y, której jest
podporz dkowana szko a filialna.

3. W sk ad rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy
innych zak adów pracy pe ni cy funkcj instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadz cy prac
wychowawcz z m odocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zaj cie. W zebraniach rady pedagogicznej mog tak e bra udzia
z g osem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor szko y lub placówki.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym okresie
(semestrze) w zwi zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zako czeniu rocznych
zaj szkolnych oraz w miar bie cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane na wniosek organu sprawuj cego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodnicz cego, rady szko y lub placówki, organu prowadz cego szko lub
placówk albo co najmniej 1/3 cz onków rady pedagogicznej.

6. Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich jej cz onków o terminie i porz dku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Dyrektor szko y lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia alno ci szko y.

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowi cych rady pedagogicznej nale y:

1) zatwierdzanie planów pracy szko y lub placówki po zaopiniowaniu przez rad szko y lub placówki,
2) podejmowanie uchwa w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po
zaopiniowaniu ich projektów przez rad szko y lub placówki,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y lub placówki,
5) podejmowanie uchwa w sprawach skre lenia z listy uczniów.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:

1) organizacj pracy szko y lub placówki, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szko y lub placówki,



3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych wyró nie ,
4) propozycje dyrektora szko y lub placówki w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i zaj w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych.

3. Dyrektor szko y lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwa , o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa y dyrektor niezw ocznie zawiadamia organ prowadz cy szko lub
placówk oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny uchyla uchwa w
razie stwierdzenia jej niezgodno ci z przepisami prawa po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego szko lub
placówk . Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szko y lub placówki albo jego zmian i przedstawia do
uchwalenia radzie szko y lub placówki.

2. Rada pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem o odwo anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego
stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

3. W przypadku okre lonym w ust. 2, organ uprawniony do odwo ania jest obowi zany przeprowadzi post powanie
wyja niaj ce i powiadomi o jego wyniku rad pedagogiczn w ci gu 14 dni od otrzymania wniosku.

Art. 43. 1. Uchwa y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk wi kszo ci osów w obecno ci co najmniej
po owy jej cz onków.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci. Zebrania rady pedagogicznej s protoko owane.

3. Nauczyciele s zobowi zani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mog
narusza dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych pracowników szko y lub placówki.

Art. 44. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, typy szkó i placówek,
w których nie tworzy si rady pedagogicznej ze wzgl du na specyficzn organizacj pracy szko y lub placówki.

Rozdzia 4
Spo eczne organy w systemie o wiaty

Art. 45. 1. Przy Ministrze w ciwym do spraw o wiaty i wychowania mo e dzia Krajowa Rada O wiatowa, zwana
dalej "Krajow Rad ", b ca spo ecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach o wiaty.

2. Krajow Rad tworzy minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania na wniosek wojewódzkich rad
wiatowych reprezentuj cych co najmniej 1/4 województw.

3. Krajowa Rada:

1) opracowuje i przedstawia ministrowi w ciwemu do spraw o wiaty i wychowania projekty za polityki
wiatowej pa stwa, w tym propozycje udzia u nak adów bud etowych na o wiat w dochodzie narodowym

podzielonym,
2) opiniuje projekt ustawy bud etowej w cz ci dotycz cej o wiaty i przedstawia swoj opini ciwym komisjom
sejmowym i senackim,
3) opiniuje kryteria podzia rodków b cych w dyspozycji ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
przeznaczonych na o wiat ,
4) opiniuje koncepcj kszta cenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres obowi zuj cych podstaw
programowych,
5) opiniuje projekty aktów prawnych dotycz cych o wiaty,
6) opiniuje inne sprawy dotycz ce o wiaty, przedstawione przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i
wychowania.

4. Krajowa Rada mo e wyst powa z wnioskami dotycz cymi spraw o wiaty bezpo rednio do naczelnych i
centralnych organów administracji rz dowej.



Art. 46. 1. W sk ad Krajowej Rady wchodz przedstawiciele wojewódzkich rad o wiatowych, po jednym z ka dej
rady wojewódzkiej, oraz po jednym przedstawicielu centralnych struktur zwi zków zawodowych zrzeszaj cych
nauczycieli.

2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata.

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swojej dzia alno ci oraz wybiera przewodnicz cego.

4. Krajowa Rada mo e powo ywa sta e i dora ne komisje.

5. Obs ug administracyjn Krajowej Rady zapewnia minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania.

Art. 47. 1. Na wniosek przedstawicieli szkó artystycznych, rodowisk twórczych i artystycznych, minister w ciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo e utworzy Rad do spraw Szkolnictwa Artystycznego

spo ecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kszta cenia artystycznego.

2. Do zasad dzia ania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego stosuje si odpowiednio przepisy art. 45 ust. 3 i 4
oraz art. 46 ust. 2-5.

3. Inni ministrowie prowadz cy szko y lub placówki mog równie powo ywa rady do spraw podporz dkowanego
sobie szkolnictwa i okre la zakres i zasady ich dzia ania.

Art. 48. 1. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e powo rad wiatow dzia aj przy tym
organie.

2. Do zada rady o wiatowej nale y:

1) badanie potrzeb o wiatowych na obszarze dzia ania jednostki samorz du terytorialnego oraz przygotowywanie
projektów ich zaspokajania,
2) opiniowanie bud etu jednostki samorz du terytorialnego w cz ci dotycz cej wydatków na o wiat ,
3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkó i placówek,
4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach o wiaty,
5) wyra anie opinii i wniosków w innych sprawach dotycz cych o wiaty.

3. W ciwy organ jednostki samorz du terytorialnego jest obowi zany przedstawi radzie o wiatowej projekty
aktów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.

Art. 49. Organ, o którym mowa w art. 48 ust. 1, ustala:

1) sk ad i zasady wyboru cz onków rady o wiatowej,
2) regulamin dzia ania rady o wiatowej.

Art. 50. 1. W szko ach i placówkach mog dzia rady szkó i placówek.

2. Rada szko y lub placówki uczestniczy w rozwi zywaniu spraw wewn trznych szko y lub placówki, a tak e:

1) uchwala statut szko y lub placówki,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rodków specjalnych szko y lub placówki i opiniuje
projekt planu finansowego szko y lub placówki,
3) mo e wyst powa do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny nad szko lub placówk z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny dzia alno ci szko y lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub
placówce; wnioski te maj dla organu charakter wi cy,
4) opiniuje plan pracy szko y lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy
istotne dla szko y lub placówki,
5) z w asnej inicjatywy ocenia sytuacj oraz stan szko y lub placówki i wyst puje z wnioskami do dyrektora, rady
pedagogicznej, organu prowadz cego szko lub placówk oraz do wojewódzkiej rady o wiatowej, w szczególno ci
w sprawach organizacji zaj pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi zkowych.



3. W celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y lub placówki rada szko y lub placówki mo e gromadzi fundusze
z dobrowolnych sk adek oraz innych róde . Zasady wydatkowania funduszy rady szko y lub placówki okre la
regulamin, o którym mowa w art. 51 ust. 5.

Art. 51. 1. W sk ad rady szko y lub placówki wchodz , z zastrze eniem ust. 1a, w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogó nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogó rodziców,
3) uczniowie wybrani przez ogó uczniów.
1a. W sk ad rady szko y w szko ach podstawowych nie wchodz uczniowie, a w gimnazjach udzia uczniów w radzie
szko y nie jest obowi zkowy.

2. Rada powinna liczy co najmniej 6 osób.

3. Tryb wyboru cz onków rady szko y lub placówki okre la statut szko y lub placówki. Statut szko y lub placówki
mo e przewidywa rozszerzenie sk adu rady o inne osoby ni wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szko y lub placówki trwa 3 lata. Statut szko y lub placówki mo e dopuszcza dokonywanie
corocznej zmiany jednej trzeciej sk adu rady.

5. Rada szko y lub placówki uchwala regulamin swojej dzia alno ci oraz wybiera przewodnicz cego. Zebrania rady s
protoko owane.

5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mog by okre lone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie bior
udzia u przedstawiciele uczniów.

6. W posiedzeniach rady szko y lub placówki mo e bra udzia , z g osem doradczym, dyrektor szko y lub placówki.

7. Do udzia u w posiedzeniach rady szko y lub placówki mog by zapraszane przez przewodnicz cego, za zgod lub
na wniosek rady, inne osoby z g osem doradczym.

8. Rady szkó lub placówek mog porozumiewa si ze sob , ustalaj c zasady i zakres wspó pracy.

9. Powstanie rady szko y lub placówki organizuje dyrektor szko y lub placówki z w asnej inicjatywy albo na wniosek
rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych tak e na wniosek samorz du uczniowskiego.

10. W szko ach artystycznych przepisy ust. 1a i 9 stosuje si odpowiednio.

Art. 52. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, typy szkó i
placówek, w których w sk ad rady szko y lub placówki nie wchodz rodzice lub uczniowie, a tak e typy szkó i
placówek, w których nie powo uje si rady szko y lub placówki, ze wzgl du na specyficzn organizacj pracy i
zadania szko y lub placówki b brak mo liwo ci wy onienia sta ej reprezentacji rodziców lub uczniów.

2. W szko ach lub placówkach, w których rada nie zosta a powo ana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 53. 1. W szkole i placówce mo e dzia rada rodziców, stanowi ca reprezentacj rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogó rodziców uczniów tej szko y lub placówki.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który nie mo e by sprzeczny ze statutem szko y lub
placówki.

4. Reprezentacja rodziców mo e tak e przybra inn nazw ni okre lona w ust. 1.

Art. 54. 1. Rada rodziców mo e wyst powa do organu prowadz cego szko lub placówk , organu sprawuj cego
nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szko y lub placówki z wnioskami i opiniami
dotycz cymi wszystkich spraw szko y lub placówki.



2. W celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y lub placówki rada rodziców mo e gromadzi fundusze z
dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okre la
regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3.

Art. 55. 1. W szkole i placówce dzia a samorz d uczniowski, zwany dalej "samorz dem".

2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie szko y lub placówki.

3. Zasady wybierania i dzia ania organów samorz du okre la regulamin uchwalany przez ogó uczniów w g osowaniu
równym, tajnym i powszechnym. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogó u uczniów.

4. Regulamin samorz du nie mo e by sprzeczny ze statutem szko y lub placówki.

5. Samorz d mo e przedstawia radzie szko y lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szko y lub placówki, w szczególno ci dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:

1) prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych proporcji mi dzy wysi kiem
szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania w asnych zainteresowa ,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w asnymi
potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna samorz du.

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, typy szkó i placówek, w
których nie tworzy si samorz du uczniowskiego ze wzgl du na konieczno stosowania w szkole lub placówce
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a tak e ze wzgl dów wychowawczych, opieku czych i resocjalizacyjnych.

7. Samorz d w szkole dla doros ych lub placówce kszta cenia ustawicznego, w celu wspierania dzia alno ci
statutowej szko y lub placówki, mo e gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek i innych róde . Zasady
wydatkowania tych funduszy okre la regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Art. 56. 1. W szkole i placówce mog dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególno ci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia alno wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y lub placówki.

2. Zgod na podj cie dzia alno ci przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 1, wyra a dyrektor
szko y lub placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
szko y lub placówki, z zastrze eniem art. 94a ust. 5.

Art. 57. Przepisy art. 50-56 nie dotycz szkó i placówek niepublicznych.

Rozdzia 5
Organizacja kszta cenia, wychowania i opieki w szko ach i placówkach publicznych

Art. 58. 1. Szko lub placówk publiczn zak ada si na podstawie aktu za ycielskiego, który okre la jej typ,
nazw i siedzib .

2. Akt za ycielski szko y publicznej, w której jest realizowany obowi zek szkolny, oprócz danych wymienionych w
ust. 1 okre la tak e jej zasi g terytorialny (obwód), w szczególno ci nazwy miejscowo ci (w miastach nazwy ulic lub
ich cz ci) nale cych do jej obwodu, a w przypadku szko y podstawowej tak e podporz dkowane jej organizacyjnie
szko y filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osob fizyczn lub osob prawn inn ni jednostka samorz du
terytorialnego nie ustala si obwodu, chyba e osoba prowadz ca wyst pi z takim wnioskiem.

2a. Nie ustala si obwodów szko om specjalnym, szko om integracyjnym, szko om dla mniejszo ci narodowych,
szko om artystycznym oraz szko om sportowym i szko om mistrzostwa sportowego.



3. Za enie szko y lub placówki publicznej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub
osob fizyczn wymaga zezwolenia w ciwego organu jednostki samorz du terytorialnego, której zadaniem jest
prowadzenie szkó lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora

wiaty, a w przypadku szkó artystycznych - zezwolenia ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego wydanego w odniesieniu do szkó realizuj cych kszta cenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora o wiaty.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, cznie z projektami aktu za ycielskiego i statutu,
powinien by ony nie pó niej ni do dnia 30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok, w którym ma nast pi
uruchomienie szko y lub placówki. Termin ten mo e zosta przed ony za zgod odpowiednio organu jednostki
samorz du terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

5. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w stosunku do szkó artystycznych - minister w ciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okre laj , w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady i warunki
udzielania i cofania zezwolenia na za enie szko y lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkó publicznych
przez osoby prawne i fizyczne sprzyja o poprawie warunków kszta cenia, a tak e korzystnie uzupe nia o sie szkó
publicznych na danym terenie.

6. Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zak adaj ca szko lub placówk podpisuje akt za ycielski oraz
nadaje pierwszy statut.

7. Akt za ycielski i statut szko y lub placówki publicznej przesy a si ciwemu kuratorowi o wiaty oraz innym
organom w ciwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szko lub placówk .

Art. 59. 1. Szko a publiczna, z zastrze eniem ust. 1a i 2, mo e by zlikwidowana z ko cem roku szkolnego przez
organ prowadz cy szko , po zapewnieniu przez ten organ uczniom mo liwo ci kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu, a tak e odpowiednio o tym samym lub zbli onym profilu kszta cenia
ogólnozawodowego albo kszta cej w tym samym lub zbli onym zawodzie. Organ prowadz cy jest obowi zany, co
najmniej na 6 miesi cy przed terminem likwidacji, zawiadomi o zamiarze likwidacji szko y: rodziców uczniów,

ciwego kuratora o wiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego w ciwej do prowadzenia
szkó danego typu.

1a. Szko a w zak adzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich mo e by zlikwidowana w ka dym czasie, po
zapewnieniu uczniom mo liwo ci kontynuowania nauki w innej szkole.

2. Szko a, profil kszta cenia ogólnozawodowego lub zawód, w jakim szko a kszta ci, a tak e placówka publiczna
prowadzona przez jednostk samorz du terytorialnego, z zastrze eniem ust. 2a, mog zosta zlikwidowane po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora o wiaty, a w przypadku szko y rolniczej tak e ministra w ciwego do spraw
rolnictwa, a szko a lub placówka publiczna prowadzona przez inn osob prawn lub osob fizyczn - za zgod
organu, który udzieli zezwolenia na jej za enie. W przypadku szko y i placówki artystycznej jest wymagana
pozytywna opinia ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2a. W przypadku szko y prowadz cej kszta cenie w zawodzie lub w profilu kszta cenia ogólnozawodowego, kurator
wiaty, przed wyra eniem opinii, o której mowa w ust. 2, jest obowi zany zasi gn opinii odpowiednio

wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, a tak e opinii:

1) ministra w ciwego do spraw zdrowia - w przypadku szko y medycznej,
2) ministra w ciwego do spraw rodowiska - w przypadku szko y le nej,
3) odpowiednio ministra w ciwego do spraw transportu i ministra w ciwego do spraw gospodarki morskiej - w
przypadku szkó , o których mowa w art. 32b.

2b. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na które s y za alenie.

3. Dokumentacj zlikwidowanej szko y publicznej przekazuje si organowi prowadz cemu szko , z wyj tkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, któr przejmuje organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny.



4. Dokumentacj zlikwidowanej szko y lub placówki publicznej prowadzonej przez osob prawn lub fizyczn
przekazuje si ciwemu organowi jednostki samorz du terytorialnego, o którym mowa w art. 58 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje si odpowiednio do placówek publicznych, z wyj tkiem warunku o likwidacji z ko cem
roku szkolnego.

6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje si odpowiednio w przypadku przekszta cenia szko y lub placówki.

Art. 60. 1. Statut szko y lub placówki publicznej powinien okre la w szczególno ci:

1) nazw i typ szko y lub placówki oraz ich cele i zadania,
2) organ prowadz cy szko lub placówk ,
3) organy szko y lub placówki oraz ich kompetencje,
4) organizacj szko y lub placówki,
5) zakres zada nauczycieli oraz innych pracowników szko y lub placówki,
6) zasady rekrutacji uczniów,
7) prawa i obowi zki uczniów, w tym przypadki, w których ucze mo e zosta skre lony z listy uczniów szko y.
2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, a w stosunku do szkó i placówek artystycznych - minister

ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okre li, w drodze rozporz dzenia, ramowe statuty
szkó i placówek publicznych, uwzgl dniaj c w szczególno ci ogólne zasady organizacji szko y lub placówki, a tak e
zakresy spraw, które powinny by ustalone w statucie szko y lub placówki.

2a. (skre lony).

3. Kurator o wiaty, a w przypadku szkó i placówek artystycznych minister w ciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, mo e uchyli statut szko y lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, je eli

sprzeczne z prawem. Organowi, który nada lub uchwali statut, od decyzji kuratora o wiaty przys uguje odwo anie
do ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania.

4. (skre lony).

Art. 61. 1. Struktura organizacyjna szko y podstawowej obejmuje klasy I-VI.

2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mog by tworzone szko y obejmuj ce cz klas szko y
podstawowej, w tym tak e szko y filialne.

Art. 62. 1. Organ prowadz cy szko y ró nych typów lub placówki mo e je po czy w zespó , z zastrze eniem ust.
5a-5c. Po czenie nie narusza odr bno ci rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkó lub placówek i samorz dów
uczniowskich poszczególnych szkó lub placówek, o ile statut zespo u nie stanowi inaczej.

1a. (skre lony).

1b. (skre lony).

1c. (skre lony).

2. Dyrektor zespo u jest dyrektorem szko y lub placówki w rozumieniu ustawy.

3. Utworzenie zespo u nast puje w trybie art. 58, z tym e akt za ycielski wymaga zaopiniowania przez rady
pedagogiczne.

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespo u trac moc postanowienia zawarte w statutach
po czonych szkó lub placówek.

5. Organ prowadz cy zespó szkó lub placówek albo szkó i placówek mo e wy czy z zespo u niektóre szko y lub
placówki, w czy do zespo u inne szko y lub placówki, a tak e mo e rozwi za zespó za zgod kuratora o wiaty. W
przypadku wy czenia szkó lub placówek z zespo u oraz rozwi zania zespo u przepisów art. 58 i 59 nie stosuje si .



5a. Do zespo ów szkó mog by czane centra kszta cenia ustawicznego i centra kszta cenia praktycznego
wy cznie za zgod kuratora o wiaty.

5b. Po czenie w zespó przedszkola ze szko podstawow albo z gimnazjum, szko y podstawowej z gimnazjum albo
przedszkola ze szko podstawow i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora o wiaty.

5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkó artystycznych, szkó sportowych, szkó z oddzia ami sportowymi, szkó
mistrzostwa sportowego, szkó z oddzia ami integracyjnymi, szkó specjalnych, szkó z oddzia ami specjalnymi, szkó
w zak adach opieki zdrowotnej, w tym w zak adach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy spo ecznej,
szkó dla doros ych, szkó dwuj zycznych oraz szkó dla mniejszo ci narodowych i szkó z oddzia ami dla mniejszo ci
narodowych, a tak e szkó , o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szko y te mog by czone w zespo y
na zasadach okre lonych przez organ prowadz cy.

6. Utworzenie zespo u, w którego sk ad wchodz szko y lub placówki albo szko y i placówki prowadzone przez
ró ne organy, mo e nast pi po zawarciu porozumienia mi dzy tymi organami. Porozumienie powinno okre la ,
który z organów b dzie wykonywa zadania organu prowadz cego, sposób finansowania oraz tryb rozwi zania
zespo u.

Art. 63. Rok szkolny we wszystkich szko ach i placówkach rozpoczyna si z dniem 1 wrze nia ka dego roku, a
ko czy - z dniem 31 sierpnia nast pnego roku.

Art. 64. 1. Podstawowymi formami dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej szko y s :

1) obowi zkowe zaj cia edukacyjne,
2) dodatkowe zaj cia edukacyjne,
3) zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów maj cych trudno ci w nauce oraz
inne zaj cia wspomagaj ce rozwój dzieci i m odzie y z zaburzeniami rozwojowymi,
4) nadobowi zkowe zaj cia pozalekcyjne,
5) w szko ach prowadz cych kszta cenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.
2. Zaj cia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mog by prowadzone tak e z udzia em wolontariuszy.

Art. 65. (skre lony).

Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgod rodziców albo pe noletniego ucznia dyrektor szko y po zasi gni ciu opinii rady
pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, mo e zezwoli
uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczy nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia
zezwolenia nast puje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i tryb udzielania
zezwole , o których mowa w ust. 1, oraz organizacj indywidualnego programu lub toku nauki, uwzgl dniaj c
umo liwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnie oraz uko czenie szko y w skróconym czasie.

Art. 67. 1. Do realizacji zada statutowych szko a publiczna powinna zapewni uczniom mo liwo korzystania z:

1) pomieszcze do nauki z niezb dnym wyposa eniem,
2) biblioteki,
3) wietlicy,
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
5) zespo u urz dze sportowych i rekreacyjnych,
6) pomieszcze administracyjno-gospodarczych.
2. Wymagania okre lone w ust. 1 pkt 3-5 nie musz by spe nione w szko ach dla doros ych.

Art. 68. (uchylony).

Art. 68a. 1. Kszta cenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

1) szko ach dla doros ych,
2) placówkach kszta cenia ustawicznego, placówkach kszta cenia praktycznego, o rodkach dokszta cania i



doskonalenia zawodowego.
2. Kszta cenie ustawiczne mo e by prowadzone jako stacjonarne, zaoczne i na odleg .

3. Ustawa nie dotyczy kszta cenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 oraz w formach i na
zasadach okre lonych odr bnymi przepisami, chyba e przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje placówek, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, a tak e szczegó ow organizacj , sposób, warunki i formy prowadzenia przez placówki oraz

rodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kszta cenia ustawicznego, uwzgl dniaj c w szczególno ci centra kszta cenia
ustawicznego i centra kszta cenia praktycznego jako rodzaje odpowiednio placówek kszta cenia ustawicznego i
placówek kszta cenia praktycznego oraz zadania placówek i o rodków dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Art. 68b. 1. Placówki i o rodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadz ce kszta cenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych, mog uzyska akredytacj , stanowi potwierdzenie spe niania okre lonych wymogów i
zapewniania wysokiej jako ci prowadzonego kszta cenia. Akredytacja mo e obejmowa ca lub cz
prowadzonego kszta cenia.

2. Akredytacj przyznaje kurator o wiaty w ciwy dla siedziby placówki lub o rodka, w drodze decyzji
administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespó powo any przez kuratora o wiaty oceny dzia alno ci
danej placówki lub o rodka w zakresie okre lonym w ust. 3.

3. Akredytacj mo e uzyska placówka lub o rodek, które:

1) zapewniaj baz wyposa on rodki dydaktyczne,
2) zatrudniaj wykwalifikowan kadr ,
3) opracowuj i udost pniaj materia y metodyczno-dydaktyczne.

4. W post powaniu o uzyskanie akredytacji kurator o wiaty uwzgl dnia równie wyniki nadzoru pedagogicznego
sprawowanego nad placówk lub o rodkiem.

5. Kurator o wiaty, w drodze decyzji administracyjnej, mo e cofn akredytacj , je eli stwierdzi niespe nianie przez
placówk lub o rodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

6. Podmiot ubiegaj cy si o uzyskanie akredytacji wnosi op at , która stanowi dochód bud etu pa stwa.

7. Z op at, o których mowa w ust. 6, zwolnione s podmioty, które prowadz ca kszta cenia nieodp atnie.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje si równie do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdzia u 8
oraz do dzia alno ci o wiatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2.

9. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb
przyznawania i cofania akredytacji, sk ad i sposób dzia ania zespo u, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki
wynagradzania jego cz onków, wzory dokumentów stosowanych w post powaniu o uzyskanie akredytacji, a tak e
wysoko i tryb wnoszenia op at przez podmioty ubiegaj ce si o akredytacj .

10. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzgl dnia w szczególno ci wdra anie i upowszechnianie
przez podmioty ubiegaj ce si o akredytacj nowatorskich rozwi za programowo-metodycznych i organizacyjnych,
maj cych wp yw na jako prowadzonego kszta cenia, udzia w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub
powiatowego urz du pracy oraz organizacji pracodawców, a tak e ustala wysoko op at tak, aby nie przekracza a
kwoty 760 z waloryzowanej corocznie redniorocznym wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em,
ustalonym w ustawie bud etowej.

Art. 68c. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i tryb
uzyskiwania i uzupe niania przez osoby doros e wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych, a tak e mo e okre li warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umo liwiaj cych
uzyskanie tytu ów zawodowych, sk ad, warunki powo ywania i odwo ywania przez kuratora o wiaty pa stwowych
komisji egzaminacyjnych, wzory wydawanych wiadectw i dyplomów, wysoko op at za przeprowadzenie
egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunki wynagradzania cz onków komisji.



2. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dni w szczególno ci:

1) sposób potwierdzania posiadania okre lonych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku uko czenia
poszczególnych form kszta cenia,
2) warunki i tryb prowadzenia kszta cenia na odleg ,
3) mo liwo powo ywania pa stwowych komisji egzaminacyjnych przy szko ach i placówkach, warunki
dopuszczania do egzaminu kwalifikacyjnego i sposób jego przeprowadzania,
4) wysoko op at za egzamin kwalifikacyjny, uwzgl dniaj c jako podstaw kwot przeci tnego miesi cznego
wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
og aszanego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego, z tym e wysoko op aty nie mo e przekroczy 30%
podstawy.

Art. 68d. (skre lony).

Art. 69. 1. Zadania w zakresie kszta cenia i wychowania m odzie y wykonuj tak e Ochotnicze Hufce Pracy
organizowane na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

Art. 70. 1. Praktyczna nauka zawodu mo e odbywa si w placówkach kszta cenia ustawicznego, placówkach
kszta cenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych,
u pracodawców, a tak e w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa si w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej
pomi dzy szko a tym podmiotem. Umowa powinna okre la w szczególno ci sposób ponoszenia kosztów
realizowania praktycznej nauki zawodu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szko w swoich warsztatach,
pracowniach szkolnych oraz szkolnych gospodarstwach pomocniczych dla uczniów tej szko y.

4. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw pracy,
okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, a tak e w innych podmiotach wymienionych w
ust. 1, uwzgl dniaj c w szczególno ci zakres spraw, które powinny by okre lone w umowie, o której mowa w ust.
2, w tym prawa i obowi zki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a tak e kwalifikacje wymagane od osób
prowadz cych praktyczn nauk zawodu i przys uguj ce im uprawnienia.

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje si odpowiednio do m odocianych pracowników odbywaj cych praktyczn nauk
zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego. W przypadku m odocianego pracownika umow z
podmiotem, o którym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego m odocianego.

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e zawiera porozumienia z organizacjami pracodawców,
samorz dami gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarz dowymi w celu poprawy stanu kszta cenia
zawodowego, w szczególno ci realizacji praktycznej nauki zawodu.

Art. 70a. 1. Szko y prowadz ce kszta cenie zawodowe przekazuj pracodawcom, u których realizowana jest
praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, rodki na pokrycie dodatków i premii wyp acanych
pracownikom za wykonywanie obowi zków opiekunów praktyk zawodowych oraz op acanych od nich sk adek na
ubezpieczenia spo eczne.

2. (uchylony).

Art. 70b. 1. Pracodawcom, którzy zawarli z m odocianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania
zawodowego, przys uguje dofinansowanie kosztów kszta cenia, je eli:

1) pracodawca lub osoba prowadz ca zak ad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada
kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego m odocianych, okre lone w odr bnych



przepisach,
2) m odociany pracownik uko czy nauk zawodu lub przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy i zda egzamin,
zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Wysoko kwoty dofinansowania kosztów kszta cenia jednego m odocianego pracownika zale y od okresu
kszta cenia wynikaj cego z umowy o prac w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu:
a) 4 587 z - przy okresie kszta cenia wynosz cym 24 miesi ce,
b) 7 645 z - przy okresie kszta cenia wynosz cym 36 miesi cy,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy - 240 z za ka dy pe ny miesi c kszta cenia.

3. Pocz wszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania, okre lone w ust. 2, podlegaj waloryzacji
wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em, je eli wska nik ten w okresie od roku kalendarzowego,
w którym przeprowadzona by a ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

4. Wska nik, o którym mowa w ust. 3, Prezes G ównego Urz du Statystycznego og asza w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Spo ecznych.

5. Je eli umowa o prac w celu przygotowania zawodowego zosta a rozwi zana z przyczyn niezale nych od
pracodawcy, a m odociany pracownik podj nauk zawodu na podstawie umowy o prac w celu przygotowania
zawodowego u innego pracodawcy - przys uguj kwot dofinansowania dzieli si mi dzy wszystkich
pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesi cy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie
przys uguje temu pracodawcy, z którym umowa o prac w celu przygotowania zawodowego zosta a rozwi zana z
winy pracodawcy.

6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania
odocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spe nienia warunków okre lonych w ust. 1.

7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy z ony w terminie 3 miesi cy od uko czenia przez
odocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy. Do wniosku nale y

do czy kopie:

1) dokumentów potwierdzaj cych spe nienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) umowy o prac z m odocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3) dyplomu, wiadectwa lub za wiadczenia potwierdzaj cego spe nienie warunku okre lonego w ust. 1 pkt 2.

8. Dofinansowanie z bud etu pa stwa kosztów kszta cenia m odocianych pracowników odbywa si w ramach dotacji
celowej na zadania w asne.

Art. 71. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre la, w drodze rozporz dzenia:

1) rodzaje i szczegó owe zasady dzia ania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7, warunki
pobytu dzieci i m odzie y w tych placówkach oraz mo e okre li wysoko i zasady odp atno ci wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,
2) szczegó owe zasady dzia ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych,
3) szczegó owe zasady dzia ania publicznych bibliotek pedagogicznych.
2. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzgl dnia realizacj przez placówki zada i celów
edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opieku czych i zapewnienie warunków bezpiecze stwa
wychowanków, a tak e okre li warunki i zasady dzia ania wolontariuszy.

3. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzgl dnia warunki zaspokajania potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci i m odzie y, pomoc dzieciom i m odzie y w wyborze kierunku dalszego
kszta cenia i zawodu, realizacj zada profilaktycznych i wspieraj cych rol wychowawcz i edukacyjn szko y i
rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i m odzie y przez wolontariuszy.



4. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzgl dnia realizacj przez biblioteki pedagogiczne
zada w zakresie wspierania procesu kszta cenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.

Art. 71a. (skre lony).

Art. 71b. 1. Kszta ceniem specjalnym obejmuje si dzieci i m odzie , o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagaj ce
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kszta cenie to mo e by prowadzone w formie nauki w
szko ach ogólnodost pnych, szko ach lub oddzia ach integracyjnych, szko ach lub oddzia ach specjalnych i

rodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje si dzieci i m odzie , których stan zdrowia uniemo liwia lub znacznie
utrudnia ucz szczanie do szko y.

2. W zale no ci od rodzaju niepe nosprawno ci, w tym stopnia upo ledzenia umys owego, dzieciom i m odzie y, o
których mowa w ust. 1, organizuje si kszta cenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umo liwia nauk w
dost pnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacj i resocjalizacj oraz zapewnia
specjalistyczn pomoc i opiek .

2a. W przedszkolach i szko ach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w o rodkach, o których mowa w art. 2 pkt
5, a tak e w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mog by
tworzone zespo y wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i spo ecznego
rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepe nosprawno ci do podj cia nauki w szkole, prowadzonego bezpo rednio z
dzieckiem i jego rodzin .

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkó podstawowych specjalnych oraz o rodków, o których mowa w art. 2
pkt 5, a tak e dyrektorzy w ciwych ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka szkó podstawowych
ogólnodost pnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
poradni specjalistycznych, mog organizowa wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami
prowadz cymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania, a tak e o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z
odr bnymi przepisami wydaj zespo y orzekaj ce dzia aj ce w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego okre la
zalecane formy kszta cenia specjalnego, z uwzgl dnieniem rodzaju niepe nosprawno ci, w tym stopnia upo ledzenia
umys owego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mog równie wydawa
zespo y opiniuj ce dzia aj ce w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach
specjalistycznych, za onych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniaj cych pracowników posiadaj cych kwalifikacje
okre lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymaga edukacyjnych wynikaj cych z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym
wymaganiom, wydaj równie niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne
specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne za one zgodnie z art. 82 oraz zatrudniaj ce pracowników
posiadaj cych kwalifikacje okre lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzecze , o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mog w terminie 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia odwo anie do kuratora o wiaty.

5. Starosta w ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia
specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiedni form kszta cenia, uwzgl dniaj c rodzaj
niepe nosprawno ci, w tym stopie upo ledzenia umys owego, z zastrze eniem ust. 5a.

5a. Je eli orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego zaleca kszta cenie dziecka odpowiednio w przedszkolu
specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodost pnych lub integracyjnych,



odpowiedni form kszta cenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorz du terytorialnego w ciwa ze
wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka, do której zada asnych nale y prowadzenie przedszkoli lub szkó .

5b. Je eli powiat w ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szko y specjalnej lub o rodka, o
którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze wzgl du na rodzaj niepe nosprawno ci, w tym stopie upo ledzenia
umys owego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbli szego powiatu prowadz cego tak szko lub o rodek.
Starosta najbli szego powiatu prowadz cego tak szko lub o rodek nie mo e odmówi przyj cia dziecka do szko y
lub o rodka.

5c. Dyrektor szko y, której ucze posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie
nauczanie w porozumieniu z organem prowadz cym.

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, sk ad zespo ów
orzekaj cych, tryb ich powo ania, szczegó owe zasady dzia ania tych zespo ów, tryb post powania odwo awczego,
wzory orzecze oraz szczegó owe zasady kierowania dzieci i m odzie y do kszta cenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania. Rozporz dzenie powinno uwzgl dnia jak najpe niejsz realizacj potrzeb dziecka, a tak e
zapewni mo liwo dostosowania form kszta cenia do aktualnych mo liwo ci psychofizycznych dziecka.

7. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) w porozumieniu z ministrami w ciwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia spo ecznego, warunki
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane
od osób prowadz cych wczesne wspomaganie, uwzgl dniaj c w szczególno ci przygotowanie do pracy z ma ymi
dzie mi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a tak e formy wspó pracy z rodzin dziecka,
2) warunki organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m odzie y, o których mowa w ust. 1, w tym
warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szko ach lub oddzia ach
specjalnych oraz w o rodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzgl dniaj c szczególne potrzeby psychofizyczne i
edukacyjne tych dzieci i m odzie y,
3) warunki organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m odzie y, o których mowa w ust. 1, w tym
warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szko ach ogólnodost pnych
oraz przedszkolach i szko ach lub oddzia ach integracyjnych, uwzgl dniaj c w szczególno ci konieczno
dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kszta cenia w
formach integracyjnych, a tak e zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb organizowania
indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 1a, uwzgl dniaj c w szczególno ci wymiar godzin zaj
edukacyjnych realizowanych bezpo rednio z uczniem.

Art. 71c. 1. Zak ad opieki zdrowotnej, w tym zak ad opieku czo-leczniczy i zak ad lecznictwa uzdrowiskowego, a
tak e jednostka pomocy spo ecznej, w których zorganizowana jest szko a specjalna, zapewniaj korzystanie z
pomieszcze dla prowadzenia zaj edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszcze oraz
ponoszenia kosztów ich utrzymania okre la umowa zawarta pomi dzy zak adem a organem prowadz cym szko .

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw zdrowia
oraz ministrem w ciwym do spraw zabezpieczenia spo ecznego, okre li, w drodze rozporz dzenia, organizacj
kszta cenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych dzia opieku czo-wychowawczych w szko ach, o
których mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i m odzie y.

Art. 71d. Podr czniki szkolne i ksi ki pomocnicze do kszta cenia specjalnego dla uczniów z upo ledzeniem
umys owym, niewidomych, s abo widz cych i nies ysz cych s dofinansowywane z bud etu pa stwa z cz ci, której
dysponentem jest minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania.

Art. 72. Dzieciom i m odzie y pozbawionym ca kowicie lub cz ciowo opieki rodzicielskiej, a tak e dzieciom i
odzie y niedostosowanym spo ecznie organizuje si opiek i wychowanie na zasadach okre lonych w przepisach o

pomocy spo ecznej.

Art. 73. (skre lony).



Art. 74. (skre lony).

Art. 75. (skre lony).

Art. 76. (skre lony).

Rozdzia 6
Zak ady kszta cenia i placówki doskonalenia nauczycieli

Art. 77. 1. W celu kszta cenia nauczycieli przedszkoli, szkó podstawowych, placówek o wiatowo-wychowawczych,
a tak e nauczycieli j zyków obcych, mog by tworzone kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia j zyków
obcych, zwane dalej "kolegiami".

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady i
warunki tworzenia, przekszta cania i likwidowania oraz organizacj i zasady dzia ania kolegiów (w tym zasady
powierzania stanowisk kierowniczych), a tak e zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad
kolegiami.

3. S uchaczem kolegium mo e by tylko osoba posiadaj ca wiadectwo dojrza ci.

4. W zakresie uprawnie do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego do s uchaczy
kolegiów stosuje si przepisy dotycz ce studentów szkó wy szych.

5. Kolegia mog pobiera op aty za egzaminy wst pne oraz za zaj cia dydaktyczne, z wy czeniem zaj
dydaktycznych w systemie dziennym w kolegiach publicznych, chyba e s powtarzane z powodu niezadowalaj cych
wyników w nauce.

6. Organy prowadz ce w porozumieniu z organami sprawuj cymi nadzór pedagogiczny nad szko ami i placówkami
maj obowi zek umo liwi w podleg ych im szko ach i placówkach zorganizowanie przez szko y wy sze i kolegia
praktyk nauczycielskich oraz wspó pracowa w organizacji tych praktyk.

7. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, do kolegiów stosuje si
przepisy ustawy dotycz ce szkó .

8. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, standardy kszta cenia
nauczycieli w kolegiach, uwzgl dniaj c w szczególno ci wymagania dotycz ce realizowanych planów nauczania,
przedmioty kszta cenia, wymiar i zakres praktyk pedagogicznych, tre ci programowe i wymagane umiej tno ci.

Art. 77a. 1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mog by tworzone placówki doskonalenia nauczycieli,
zwane dalej "placówkami doskonalenia".

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadz równie nauczyciele, którym powierzono zadania doradców
metodycznych.

3. Niepubliczne placówki doskonalenia mog zak ada i prowadzi osoby prawne nieb ce jednostkami samorz du
terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
do niepublicznych placówek doskonalenia stosuje si przepisy rozdzia u 8.

4. Placówki doskonalenia mog uzyska akredytacj stanowi potwierdzenie, e dana placówka zapewnia wysok
jako prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si do publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3b.

6. Akredytacj przyznaje kurator o wiaty w ciwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej,
wydawanej po przeprowadzeniu przez zespó powo any przez kuratora o wiaty oceny dzia alno ci danej placówki w
zakresie okre lonym w ust. 7.

7. Akredytacj mo e uzyska placówka doskonalenia, która:



1) zapewnia wykwalifikowan kadr ,
2) opracowuje i wdra a programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluacj ,
3) prowadzi dzia alno informacyjn i upowszechnia problematyk doskonalenia nauczycieli,
4) zapewnia nowoczesn baz dydaktyczn .

8. Kurator o wiaty, w drodze decyzji administracyjnej, mo e cofn akredytacj , je eli stwierdzi niespe nianie przez
placówk doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

9. Placówka doskonalenia ubiegaj ca si o uzyskanie akredytacji wnosi op at , która stanowi dochód bud etu
pa stwa.

10. Z op at, o których mowa w ust. 9, zwolnione s placówki, które prowadz ca kszta cenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli nieodp atnie.

11. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb
przyznawania i cofania akredytacji, sk ad i sposób dzia ania zespo u, o którym mowa w ust. 6, oraz warunki
wynagradzania jego cz onków, wzory dokumentów stosowanych w post powaniu o uzyskanie akredytacji, a tak e
wysoko i tryb wnoszenia op at przez placówki ubiegaj ce si o akredytacj .

12. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 11, powinno uwzgl dnia w szczególno ci udzia w zespole niezale nych
specjalistów w dziedzinie doskonalenia i kszta cenia nauczycieli, a tak e ustala wysoko op at tak, aby nie
przekracza a kwoty 760 z waloryzowanej corocznie wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych.

Art. 78. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z ministrem w ciwym do spraw rolnictwa, okre li, w drodze
rozporz dzenia:

1) warunki i tryb tworzenia, przekszta cania i likwidowania oraz organizacj i sposób dzia ania placówek
doskonalenia, w tym zakres ich dzia alno ci obowi zkowej,
2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zada doradcy metodycznego,
z uwzgl dnieniem zapewnienia nauczycielom dost pu do form doskonalenia i dokszta cania umo liwiaj cych
podnoszenie wiedzy ogólnej i umiej tno ci zawodowych, a tak e mo liwo ci prowadzenia niektórych form
doskonalenia i dokszta cania przez zak ady kszta cenia nauczycieli, szko y wy sze oraz inne jednostki.
2.

3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 do placówek doskonalenia
stosuje si przepisy dotycz ce placówek.

Rozdzia 7
Finansowanie szkó i placówek publicznych

Art. 79. 1. Przedszkola, szko y i placówki publiczne zak adane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorz du
terytorialnego s jednostkami lub zak adami bud etowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkó , przedszkoli i
placówek okre laj odr bne przepisy, z zastrze eniem ust. 1a.

1a. Szko a publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostk samorz du
terytorialnego, b ce zak adem bud etowym, pokrywaj koszty swojej dzia alno ci z przychodów w asnych oraz z
dotacji przewidzianej w bud ecie tej jednostki na zadania o wiatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.

1b. Do dotacji, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje si przepisu art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr
110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69).

2. Przedszkola, szko y i placówki, o których mowa w ust. 1, b ce jednostkami bud etowymi mog tworzy rodki
specjalne na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, z zastrze eniem ust. 2a.

2a. Szko y i placówki artystyczne, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó artystycznych oraz
placówki doskonalenia nauczycieli b ce jednostkami bud etowymi mog uzyskiwa rodki finansowe z tytu u
dzia alno ci us ugowej, wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych róde okre lonych w przepisach o finansach



publicznych. rodki te s przekazywane na rachunek rodków specjalnych tych szkó lub placówek z przeznaczeniem
na popraw warunków realizacji ustawowych i statutowych zada szko y lub placówki.

3. Plan finansowy rodków specjalnych, o których mowa w ust. 2 i 2a, zatwierdza dyrektor na wniosek rady
przedszkola, szko y lub placówki.

Art. 80. 1. Przedszkola, szko y i placówki publiczne nie wymienione w art. 79 prowadz gospodark finansow
wed ug zasad okre lonych przez organ lub podmiot prowadz cy szko .

2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymuj na ka dego ucznia z bud etu gminy dotacj w wysoko ci równej
wydatkom bie cym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gmin , z
tym e na ucznia niepe nosprawnego w wysoko ci nie ni szej ni kwota przewidziana na niepe nosprawnego ucznia
przedszkola i oddzia u przedszkolnego w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostk
samorz du terytorialnego.

2a. Je eli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, ucz szcza ucze nieb cy mieszka cem gminy dotuj cej to
przedszkole, gmina, której mieszka cem jest ten ucze , pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2.

3. Szko y, o których mowa w ust. 1, otrzymuj na ka dego ucznia dotacj z bud etu jednostki samorz du
terytorialnego obowi zanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkó , w wysoko ci równej wydatkom
bie cym przewidzianym na jednego ucznia w szko ach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez t jednostk
samorz du terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostk samorz du terytorialnego szko y tego
samego typu i rodzaju podstaw ustalenia wysoko ci dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szko y
publicznej danego typu i rodzaju w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego.

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymuj na
ka dego wychowanka dotacj z bud etu powiatu w wysoko ci równej wydatkom bie cym przewidzianym na
jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku
nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstaw ustalenia wysoko ci dotacji jest kwota
przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz du terytorialnego.

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mog otrzymywa
dotacje z bud etu powiatu w wysoko ci i na zasadach ustalonych przez rad powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, s przekazywane w 12 cz ciach w terminie do ostatniego dnia ka dego
miesi ca.

4. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa
w ust. 2-3a, uwzgl dniaj c w szczególno ci podstaw obliczania dotacji i zakres danych, które powinny by zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji.

5. Publiczne szko y artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymuj na ka dego ucznia dotacj z bud etu pa stwa w
wysoko ci równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szko ach tego samego typu prowadzonych przez
ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, s przekazywane w 12 cz ciach w terminie do ostatniego dnia ka dego
miesi ca.

7. Minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w ciwym do
spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa
w ust. 5, uwzgl dniaj c w szczególno ci podstaw obliczania dotacji i zakres danych, które powinny by zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji.

Art. 81. Szko y i placówki publiczne, oraz organy prowadz ce te szko y i placówki s zwolnione z podatków oraz
op at z tytu u odpowiednio: zarz du, u ytkowania lub u ytkowania wieczystego nieruchomo ci szkolnych, z tym e z
podatku od nieruchomo ci, podatku rolnego i podatku le nego na zasadach okre lonych w odr bnych ustawach.



Rozdzia 8
Szko y i placówki niepubliczne

Art. 82. 1. Osoby prawne i fizyczne mog zak ada szko y i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji
prowadzonej przez jednostk samorz du terytorialnego obowi zan do prowadzenia odpowiedniego typu
publicznych szkó i placówek.

1a. Osoby prawne i fizyczne mog zak ada niepubliczne szko y artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji
prowadzonej przez ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zg oszenie do ewidencji powinno zawiera :

1) oznaczenie osoby zamierzaj cej prowadzi szko lub placówk , jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) okre lenie odpowiednio typu i rodzaju szko y lub placówki oraz daty rozpocz cia jej funkcjonowania, w
przypadku liceum profilowanego - profili kszta cenia ogólnozawodowego, a w przypadku szko y prowadz cej
kszta cenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szko a b dzie kszta ci , zgodnych z nazwami zawodów
wyst puj cych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji
zawodów i specjalno ci ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra w ciwego do spraw pracy,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szko y lub placówki oraz informacj o warunkach lokalowych zapewniaj cych:
a) mo liwo prowadzenia zaj dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizacj innych zada statutowych,
c) w przypadku szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe - mo liwo realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odr bnymi przepisami,
4) statut szko y lub placówki,
5) dane dotycz ce kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole
lub placówce,
6) zobowi zanie do przestrzegania wymaga okre lonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szko y podstawowej oraz
gimnazjum, a tak e w przypadku szko y ponadgimnazjalnej ubiegaj cej si o nadanie uprawnie szko y publicznej z
dniem rozpocz cia dzia alno ci.

2a. W przypadku szko y podstawowej, gimnazjum i szko y ponadgimnazjalnej ubiegaj cych si o nadanie uprawnie
szko y publicznej z dniem rozpocz cia dzia alno ci wpis do ewidencji mo e nast pi , je eli osoba prowadz ca
przedstawi pozytywn opini kuratora o wiaty, a w przypadku szko y medycznej - tak e opini ministra w ciwego
do spraw zdrowia, o spe nianiu wymaga okre lonych w art. 7 ust. 3.

2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ci gu 30 dni od daty zg oszenia oraz z urz du
dor cza zg aszaj cemu za wiadczenie o wpisie do ewidencji, a kopi za wiadczenia przekazuje organowi
podatkowemu, a w przypadku szko y artystycznej realizuj cej kszta cenie ogólne równie ciwemu kuratorowi

wiaty.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ci gu 30 dni od daty zg oszenia oraz z urz du
dor cza zg aszaj cemu za wiadczenie o wpisie do ewidencji, a kopi za wiadczenia przekazuje w ciwemu
kuratorowi o wiaty oraz organowi podatkowemu.

3a. Za wiadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

1) nazw organu, który dokona wpisu do ewidencji szko y lub placówki,
2) dat i numer wpisu do ewidencji,
3) nazw oraz odpowiednio typ i rodzaj szko y lub placówki,
4) osob prawn lub fizyczn prowadz szko lub placówk ,
5) adres szko y lub placówki,
6) w przypadku szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szko a kszta ci,
7) w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kszta cenia ogólnozawodowego, w jakich szko a kszta ci.

4. Organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzj o odmowie wpisu do ewidencji, je eli:



1) zg oszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zosta o uzupe nione w wyznaczonym
terminie,
2) statut szko y lub placówki jest sprzeczny z obowi zuj cym prawem i mimo wezwania nie zosta zmieniony.

5. Osoba prowadz ca szko lub placówk jest obowi zana zg osi organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ci gu
14 dni zmiany w danych zawartych w zg oszeniu, powsta e po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje si
odpowiednio.

Art. 83. 1. Wpis do ewidencji podlega wykre leniu w przypadkach:

1) niepodj cia dzia alno ci przez szko lub placówk w terminie wskazanym w zg oszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia s du zakazuj cego osobie fizycznej, prowadz cej szko lub placówk , prowadzenia
dzia alno ci o wiatowej,
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, e dzia alno szko y lub placówki jest sprzeczna z przepisami
ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum s tak e nie wype niane zobowi zania, o których mowa
w art. 82 ust. 2 pkt 6 - je eli osoba prowadz ca szko lub placówk w wyznaczonym terminie nie zastosowa a si do
polece organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania dzia alno ci przez szko lub placówk przez okres d szy ni trzy miesi ce.
2. Wykre lenie z ewidencji nast puje w drodze decyzji, w terminie okre lonym w decyzji i jest równoznaczne z
likwidacj szko y lub placówki.

Art. 83a. 1. Prowadzenie szko y lub placówki oraz zespo u, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie jest dzia alno ci
gospodarcz .

2. Dzia alno wiatowa nieobejmuj ca prowadzenia szko y, placówki lub zespo u, o którym mowa w art. 90a ust. 1,
mo e by podejmowana na zasadach okre lonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Art. 84. 1. Szko a lub placówka dzia a na podstawie statutu nadanego przez osob prowadz .

2. Statut szko y lub placówki powinien okre la :

1) nazw , typ szko y lub cel placówki oraz ich zadania,
2) osob prowadz szko lub placówk ,
3) organy szko y lub placówki oraz zakres ich zada ,
4) organizacj szko y lub placówki,
5) prawa i obowi zki pracowników oraz uczniów szko y lub placówki, w tym przypadki, w których ucze mo e
zosta skre lony z listy uczniów szko y lub placówki,
6) sposób uzyskiwania rodków finansowych na dzia alno szko y lub placówki,
7) zasady przyjmowania uczniów do szko y lub placówki.

3. Osoba prowadz ca szko lub placówk mo e j zlikwidowa z ko cem roku szkolnego. W tym przypadku osoba
prowadz ca szko lub placówk jest zobowi zana co najmniej na 6 miesi cy przed terminem likwidacji zawiadomi
o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gmin , na
której terenie jest po ona szko a lub placówka.

4. Dokumentacj przebiegu nauczania zlikwidowanej szko y przekazuje si organowi sprawuj cemu nadzór
pedagogiczny nad szko . Po zako czeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykre leniu.

Art. 85. 1. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum za onym zgodnie z art. 82 ust. 1-3 przys uguj
uprawnienia szko y publicznej z dniem rozpocz cia dzia alno ci.

2. Kurator o wiaty w ci gu 6 miesi cy od dnia rozpocz cia dzia alno ci przez szko podstawow , gimnazjum lub
szko ponadgimnazjaln , która uzyska a uprawnienia szko y publicznej z dniem rozpocz cia dzia alno ci, jest
obowi zany sprawdzi spe nianie warunków okre lonych w art. 7 ust. 3. W stosunku do szkó artystycznych
uprawnienia kuratora o wiaty przys uguj odpowiednio ministrowi w ciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.



3. Organ jednostki samorz du terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadz cej szko
niepubliczn nie posiadaj uprawnie szko y publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szko y publicznej, je eli osoba
ta przedstawi pozytywn opini kuratora o wiaty, w przypadku szkó medycznych - tak e opini ministra w ciwego
do spraw zdrowia, o spe nianiu przez szko warunków okre lonych w art. 7 ust. 3.

4. Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadz cej niepubliczn szko artystyczn
nieposiadaj uprawnie szko y publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szko y publicznej po stwierdzeniu, e
szko a ta spe nia warunki okre lone w art. 7 ust. 3, a w przypadku szko y artystycznej realizuj cej kszta cenie ogólne
- tak e po przedstawieniu przez osob prowadz pozytywnej opinii kuratora o wiaty.

Art. 86. 1. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania mo e, w drodze decyzji, nada uprawnienia szko y
publicznej szkole nie spe niaj cej warunków okre lonych w art. 7 ust. 3, w szczególno ci, je eli uzna j za
eksperymentaln .

1a. Osoba prowadz ca szko , o której mowa w ust. 1, sk ada wniosek o nadanie szkole uprawnie szko y publicznej
do ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania za po rednictwem kuratora o wiaty, który do cza swoj
opini .

1b. Wniosek o uznanie szko y za eksperymentaln powinien zawiera w szczególno ci:

1) okre lenie celu, za i sposobu realizacji eksperymentu,
2) opini instytucji naukowej dotycz za eksperymentu wraz ze zgod tej instytucji na sprawowanie opieki nad
przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny,
3) zgod rady pedagogicznej,
4) w przypadku eksperymentu dotycz cego kszta cenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, tak e uzasadnienie potrzeby kszta cenia w tym zawodzie
wraz z opiniami:
a) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia wydanymi po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego lub
powiatowego urz du pracy,
b) organu samorz du gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej w ciwej dla danego zawodu albo
organizacji pracodawców,
c) instytucji naukowej lub stowarzyszenia zawodowego w ciwego dla danego zawodu w zakresie oceny
merytorycznej zawarto ci programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu,
d) ministra w ciwego dla danego zawodu w zakresie ewentualnego wprowadzenia tego zawodu do klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, nadaj c uprawnienia, o których mowa w ust. 1, okre la
niezb dne warunki funkcjonowania szko y, uwzgl dniaj c w szczególno ci za enia i sposób realizacji
eksperymentu, wskazane we wniosku.

Art. 87. (skre lony).

Art. 88. Uprawnienia szko y publicznej mog zosta cofni te przez organ, który je nada , je eli w trybie nadzoru
pedagogicznego zostanie stwierdzone niespe nianie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub okre lonych
zgodnie z art. 86 ust. 2. Cofni cie uprawnie nast puje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szko y
podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacj z ko cem roku szkolnego, w którym decyzja sta a si
ostateczna.

Art. 89. Nadzór pedagogiczny nad szko ami i placówkami niepublicznymi sprawuj ciwi kuratorzy o wiaty, a w
przypadku szkó i placówek artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó
artystycznych - równie minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 33
stosuje si odpowiednio.

Art. 90. 1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szko y podstawowe i gimnazja, w tym z oddzia ami
integracyjnymi, z wyj tkiem szkó podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkó podstawowych
artystycznych, otrzymuj dotacje z bud etu gminy.



2. Niepubliczne szko y podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szko y ponadgimnazjalne o uprawnieniach
szkó publicznych, w tym z oddzia ami integracyjnymi, otrzymuj dotacje z bud etu powiatu.

2a. Dotacje dla szkó niepublicznych o uprawnieniach szkó publicznych, w których realizowany jest obowi zek
szkolny lub obowi zek nauki, przys uguj na ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni kwota przewidziana na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szko y w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostk
samorz du terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem e osoba prowadz ca szko poda organowi

ciwemu do udzielania dotacji planowan liczb uczniów nie pó niej ni do 30 wrze nia roku poprzedzaj cego
rok udzielania dotacji.

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przys uguj na ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni 75%
ustalonych w bud ecie danej gminy wydatków bie cych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia, z tym e na ucznia niepe nosprawnego w wysoko ci nie ni szej ni kwota przewidziana na
niepe nosprawnego ucznia przedszkola i oddzia u przedszkolnego w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez jednostk samorz du terytorialnego - pod warunkiem, e osoba prowadz ca niepubliczne
przedszkole poda organowi w ciwemu do udzielania dotacji planowan liczb uczniów nie pó niej ni do dnia 30
wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielania dotacji.

2c. Je eli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, ucz szcza ucze nieb cy mieszka cem gminy dotuj cej to
przedszkole, gmina, której mieszka cem jest ten ucze , pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.

3. Dotacje dla niepublicznych szkó o uprawnieniach szkó publicznych niewymienionych w ust. 2a przys uguj na
ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni 50% ustalonych w bud ecie odpowiednio danej gminy lub powiatu
wydatków bie cych ponoszonych w szko ach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego
ucznia, pod warunkiem e osoba prowadz ca niepubliczn szko poda organowi w ciwemu do udzielania dotacji
planowan liczb uczniów nie pó niej ni do dnia 30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielania dotacji. W
przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szko y publicznej danego typu i rodzaju podstaw do ustalenia
wysoko ci dotacji s wydatki bie ce ponoszone przez najbli sz gmin lub powiat na prowadzenie szko y publicznej
danego typu lub rodzaju.

3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymuj na ka dego wychowanka dotacje z bud etu
powiatu w wysoko ci równej rednim wydatkom bie cym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego
rodzaju placówki publicznej, a w przypadku niepublicznych o rodków umo liwiaj cych realizacj obowi zku, o
którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi zku szkolnego i obowi zku nauki dzieciom i m odzie y, o których mowa w art.
16 ust. 7, a tak e dzieciom i m odzie y z upo ledzeniem umys owym ze sprz onymi niepe nosprawno ciami, w
wysoko ci nie ni szej ni kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju o rodków w cz ci o wiatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego, pod warunkiem, e osoba prowadz ca placówk
przedstawi planowan liczb wychowanków organowi w ciwemu do udzielenia dotacji, nie pó niej ni do dnia 30
wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielenia dotacji.

3b. Szko y niepubliczne nieposiadaj ce uprawnie szko y publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w
art. 2 pkt 3, 4 i 10, mog otrzymywa dotacje z bud etu powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, s przekazywane w 12 cz ciach w terminie do ostatniego dnia ka dego
miesi ca.

4. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa
w ust. 2a-3b, uwzgl dniaj c w szczególno ci podstaw obliczania dotacji i zakres danych, które powinny by zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji.

4a. Niepubliczne szko y artystyczne o uprawnieniach szkó publicznych otrzymuj dotacje z bud etu pa stwa.

4b. Dotacje dla niepublicznych szkó artystycznych o uprawnieniach szkó publicznych, w których realizowany jest
obowi zek szkolny lub obowi zek nauki, przys uguj na ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni kwota
wydatków bie cych ustalonych dla szkó tego samego typu prowadzonych przez ministra w ciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem e osoba prowadz ca
niepubliczn szko poda ministrowi w ciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowan
liczb uczniów, nie pó niej ni do dnia 30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielania dotacji.



4c. Dotacje dla niepublicznych szkó artystycznych o uprawnieniach szkó publicznych, niewymienionych w ust. 4b,
przys uguj na ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni 50% wydatków bie cych ustalonych dla szkó tego
samego typu prowadzonych przez ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem e osoba prowadz ca niepubliczn szko poda ministrowi

ciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowan liczb uczniów, nie pó niej ni do dnia
30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielania dotacji.

4d. Niepubliczne szko y artystyczne nieposiadaj ce uprawnie szko y publicznej mog otrzymywa dotacje z bud etu
pa stwa.

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, s przekazywane w 12 cz ciach w terminie do ostatniego dnia ka dego
miesi ca.

4f. Minister w ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w ciwym
do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których
mowa w ust. 4a-4d, uwzgl dniaj c w szczególno ci podstaw obliczania dotacji i zakres danych, które powinny by
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

5. (skre lony).

6. (skre lony).

7. Zwolnienia z podatków i op at, o których mowa w art. 81, stosuje si równie do szkó i placówek niepublicznych
oraz organów prowadz cych te szko y lub placówki.

Art. 90a. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna nieb ca jednostk samorz du terytorialnego, prowadz ca szko y
publiczne, szko y niepubliczne lub placówki, mo e dla celów organizacyjnych po czy je w zespó i okre li zasady
dzia ania zespo u. Po czenie nie narusza odr bno ci szkó lub placówek w zakresie okre lonym w ustawie, w
szczególno ci w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykre lania z niej,
uzyskiwania i utraty uprawnie szko y publicznej oraz uzyskiwania dotacji.

2. Zespó , o którym mowa w ust. 1, wpisuje si jako odr bny podmiot do krajowego rejestru urz dowego
podmiotów gospodarki narodowej.

Rozdzia 9
Przepisy szczególne

Art. 91. 1. Uczniowi przys uguje prawo do pomocy materialnej ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie
pa stwa lub bud ecie w ciwej jednostki samorz du terytorialnego.

2. Rada Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, warunki, formy, tryb przyznawania i wyp acania oraz
wysoko pomocy, o której mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów mo e przyj rz dowy program maj cy na celu:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y oraz innych grup spo ecznych, w tym program zwi kszaj cy
zdolno wykorzystania rodków finansowych pochodz cych z funduszy strukturalnych na rozwój kszta cenia
ustawicznego,
2) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

4. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) szczegó owe zasady udzielania pomocy dzieciom i m odzie y oraz innym grupom spo ecznym obj tym programem,
formy i zakres tej pomocy oraz tryb post powania w tych sprawach, uwzgl dniaj c w szczególno ci przedsi wzi cia
sprzyjaj ce eliminowaniu barier edukacyjnych, a tak e osoby i grupy osób uprawnione do pomocy,
2) szczegó owe zasady, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami, uwzgl dniaj c w szczególno ci tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów.



Art. 92. 1. Uczniowie, z wyj tkiem uczniów szkó dla doros ych, obj ci s wiadczeniami profilaktycznej opieki
zdrowotnej.

2. Organizacj oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami okre laj przepisy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zaj szkolnych dla uczniów mog by organizowane kolonie, obozy i inne formy
wypoczynku.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre la, w drodze rozporz dzenia, warunki, jakie musz
spe nia organizatorzy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e zasady jego organizowania i nadzorowania.

Art. 93. 1. wiadectwa szkolne oraz wiadectwa maturalne uzyskane za granic uznaje si za równorz dne
wiadectwom uko czenia odpowiednich szkó publicznych i wiadectwom dojrza ci okre lonym w ustawie, na

zasadach przewidzianych w umowach mi dzynarodowych.

2. W razie braku odpowiednich umów mi dzynarodowych wiadectwa, o których mowa w ust. 1, mog by w
drodze nostryfikacji uznane za równorz dne odpowiednim wiadectwom okre lonym w ustawie, z zastrze eniem ust.
3 i 4.

3. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
zagranicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i tryb nostryfikacji wiadectw szkolnych i wiadectw
maturalnych uzyskanych za granic , a tak e rodzaje wiadectw szkolnych i wiadectw maturalnych uzyskanych za
granic , które uznaje si za równorz dne ze wiadectwami okre lonymi w ustawie bez obowi zku przeprowadzania
nostryfikacji.

4. Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególno ci uwzgl dnia porównanie okresów nauki za
granic z okresami nauki w szko ach polskich, rodzaje dokumentów, które powinny by do czone do wniosku o
nostryfikacj , a tak e mo e uwzgl dni dodatkowe warunki, jakie musz by spe nione dla uznania wiadectwa
szkolnego lub wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic za równorz dne ze wiadectwem okre lonym w
ustawie bez przeprowadzania nostryfikacji.

Art. 94. 1. Kszta cenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli mo e odbywa si za granic , na podstawie umów
mi dzynarodowych lub zaproszenia podmiotów zagranicznych.

1a. Okres doskonalenia za granic jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zale
uprawnienia pracownicze, na warunkach okre lonych w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
zagranicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki kierowania za granic uczniów w celu kszta cenia oraz
nauczycieli w celu doskonalenia, uwzgl dniaj c w szczególno ci:

1) mo liwo przyznania stypendium i innych wiadcze ,
2) okres, na jaki przyznaje si stypendium, oraz szczegó owe warunki wyp acania stypendium i innych wiadcze ,
3) minimaln wysoko stypendium, kieruj c si wysoko ci wynagrodzenia zasadniczego i dodatku zagranicznego,
okre lon w przepisach w sprawie wynagrodzenia i dodatków przys uguj cych cz onkom s by zagranicznej,
4) mo liwo udzielania nauczycielom pozostaj cym w zatrudnieniu urlopu szkoleniowego lub bezp atnego oraz
okres, na jaki udziela si tych urlopów, a tak e zasady obliczania wysoko ci wynagrodzenia za okres urlopu
szkoleniowego,
5) mo liwo przyznania wiadcze na rzecz rodzin osób, o których mowa w pkt 4,
6) organy uprawnione do przyznawania stypendiów i wiadcze oraz udzielania urlopów,
7) warunki zaliczania okresu doskonalenia za granic do okresu zatrudnienia w kraju,
8) warunki odwo ywania uczniów i nauczycieli skierowanych za granic oraz warunki zwrotu wyp aconych im
stypendiów i wiadcze .

Art. 94a. 1. Osoby nie b ce obywatelami polskimi korzystaj z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a
podlegaj ce obowi zkowi szkolnemu korzystaj z nauki i opieki w publicznych szko ach podstawowych, gimnazjach,



publicznych szko ach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach
dotycz cych obywateli polskich.

2. Na warunkach dotycz cych obywateli polskich korzystaj z nauki w publicznych szko ach ponadgimnazjalnych,
dotychczasowych publicznych szko ach ponadpodstawowych, publicznych szko ach artystycznych, publicznych
zak adach kszta cenia nauczycieli i publicznych placówkach:

1) pracownicy migruj cy, b cy obywatelami pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub pa stwa
cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, je eli s lub byli zatrudnieni w Polsce, a tak e cz onkowie ich rodzin, o ile zamieszkuj na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji,
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów mi dzynarodowych,
5) osoby, którym nadano status uchod cy,
6) osoby posiadaj ce zgod na pobyt tolerowany,
7) osoby korzystaj ce z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoby nie b ce obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mog korzysta z nauki w publicznych szko ach,
zak adach kszta cenia nauczycieli i placówkach, o których mowa w ust. 2:

1) jako stypendy ci otrzymuj cy stypendium przyznane przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
2) jako stypendy ci otrzymuj cy stypendium przyznane przez organ prowadz cy szko , zak ad kszta cenia
nauczycieli lub placówk , dyrektora szko y, zak adu kszta cenia nauczycieli lub placówki,
3) na warunkach odp atno ci.

4. Osoby nie b ce obywatelami polskimi, podlegaj ce obowi zkowi szkolnemu, które nie znaj zyka polskiego
albo znaj go na poziomie niewystarczaj cym do korzystania z nauki, maj prawo do dodatkowej, bezp atnej nauki

zyka polskiego. Dodatkow nauk zyka polskiego dla tych osób organizuje gmina w ciwa ze wzgl du na ich
miejsce zamieszkania.

5. Dla osób nie b cych obywatelami polskimi, podlegaj cych obowi zkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna
lub konsularna kraju ich pochodzenia dzia aj ca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-o wiatowe danej
narodowo ci mog organizowa w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szko y i za zgod organu prowadz cego,
nauk zyka i kultury kraju pochodzenia. Szko a udost pnia nieodp atnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

6. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania osób nie b cych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkó , w tym
szkó artystycznych, zak adów kszta cenia nauczycieli i placówek, uwzgl dniaj c w szczególno ci rodzaje
dokumentów potwierdzaj cych poziom wykszta cenia i stan zdrowia, a tak e sposób kwalifikowania do odpowiedniej
klasy lub na odpowiedni semestr,
2) wysoko odp atno ci za nauk w publicznych szko ach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szko ach
ponadpodstawowych, szko ach artystycznych, zak adach kszta cenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia
op at, uwzgl dniaj c przewidywane koszty kszta cenia oraz mo liwo ca kowitego lub cz ciowego zwolnienia z tej
odp atno ci,
3) sposób organizacji dodatkowej nauki j zyka polskiego oraz j zyka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w
ust. 4 i 5, z uwzgl dnieniem minimalnej liczby osób, dla których organizuje si nauk , i wymiaru godzin zaj ,
4) wysoko stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w których stypendium mo e by
obni one lub zawieszone, kieruj c si wysoko ci wiadcze pomocy materialnej przyznawanej uczniom na
warunkach i w trybie okre lonych na podstawie art. 91 ust. 2.

Art. 95. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, zasady i warunki
zatrudniania w szko ach i placówkach publicznych nauczycieli nie b cych obywatelami polskimi.

Art. 95a. Minister w ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
pracy, okre li, w drodze rozporz dzenia, ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny obowi zuj ce w publicznych i
niepublicznych szko ach i placówkach, z uwzgl dnieniem w szczególno ci warunków pracy i nauki w czasie pobytu



w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zaj z wychowania
fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz post powanie w sprawach wypadków
uczniów.

Art. 96. (skre lony).

Rozdzia 10
Zmiany w przepisach obowi zuj cych

Art. 97. (pomini ty).

Art. 98. (pomini ty).

Art. 99. (pomini ty).

Art. 100. (pomini ty).

Art. 101. (pomini ty).

Art. 102. (pomini ty).

Art. 103. (pomini ty).

Rozdzia 11
Przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 104. 1. Prowadzenie szkó podstawowych, z wyj tkiem szkó podstawowych specjalnych (w tym szkó przy
zak adach karnych oraz zak adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do
obowi zkowych zada asnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r., z zastrze eniem ust. 2.

2. Gmina mo e ustali inny termin przej cia szkó ni okre lony w ust. 1, nie pó niej jednak ni 1 stycznia 1996 r. O
nieprzej ciu prowadzenia szkó podstawowych z dniem 1 stycznia 1994 r. gmina zawiadamia w ciwego kuratora

wiaty do dnia 30 grudnia 1993 r.

3. (skre lony).

4. Prowadzenie szkó ponadpodstawowych, szkó artystycznych I stopnia oraz placówek mo e by przekazane
gminie, na jej wniosek, jako zadanie w asne, za zgod organu prowadz cego szko oraz po zawiadomieniu

ciwego kuratora o wiaty co najmniej na 6 miesi cy przed terminem przej cia.

5. Sk adniki maj tkowe szkó przekazanych w trybie okre lonym w ust. 2 i 4 wchodz w sk ad mienia komunalnego z
dniem przekazania.

6. Do dnia 31 grudnia 1995 r. niepubliczne szko y podstawowe otrzymuj dotacje z bud etu pa stwa na zasadach
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5.

7. Do czasu przej cia przez gminy szkó podstawowych, okre lonych w ust. 1, w sk ad komisji przeprowadzaj cej
konkurs na dyrektora szko y podstawowej wchodzi dwóch przedstawicieli w ciwej gminy, je eli konkurs na
dyrektora szko y przeprowadza inny ni gmina organ prowadz cy szko .

Art. 105. Zadanie w asne gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli, o którym mowa w art. 5 ust. 5, staje si
zadaniem obowi zkowym z dniem 1 stycznia 1992 r.

Art. 106. Dzia aj ce w dniu wej cia w ycie ustawy szko y pa stwowe lub prowadzone przez gminy staj si
szko ami publicznymi w rozumieniu ustawy.

Art. 107. 1. Domy ma ego dziecka dzia aj ce w dniu wej cia w ycie ustawy z dniem 1 stycznia 1993 r. przekszta ca
si w placówki opieku czo-wychowawcze okre lone w ustawie, prowadzone przez ministra w ciwego do spraw

wiaty i wychowania i podporz dkowane mu organy.



2. Rada Ministrów okre li szczegó owo zasady i tryb przekszta cania domów ma ego dziecka w placówki
opieku czo-wychowawcze, o których mowa w ust. 1.

Art. 108. 1. Nauczyciele, którym przed dniem wej cia w ycie ustawy powierzono funkcje dyrektora w szko ach lub
placówkach publicznych, wykonuj te funkcje do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, w którym zosta przeprowadzony
konkurs na dyrektora tej szko y lub placówki publicznej, nie d ej jednak ni do dnia 31 sierpnia 1994 r.

2. W przypadku szkó podstawowych przejmowanych przez gminy w terminie wcze niejszym ni okre lony w art.
104 ust. 1 dyrektorzy tych szkó wykonuj swoje funkcje nie d ej ni do dnia 31 sierpnia tego roku
kalendarzowego, w którym gmina przejmuje szko .

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz nauczycieli, którym funkcje dyrektorów szkó lub placówek publicznych powierzono
w drodze konkursu. Nauczyciele ci wykonuj funkcje dyrektorów nie d ej ni 5 lat od dnia powierzenia.

Art. 109. 1. Osoby pe ni ce w dniu wej cia w ycie ustawy funkcje kuratorów o wiaty i wychowania staj si
kuratorami o wiaty, o których mowa w ustawie.

2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wej cia w ycie ustawy w kuratoriach o wiaty i wychowania staj si
pracownikami kuratoriów o wiaty, o których mowa w ustawie.

Art. 110. 1. Osoby prawne i fizyczne prowadz ce w dniu wej cia w ycie ustawy szko y lub placówki niepa stwowe
dostosuj zasady dzia ania tych szkó lub placówek do wymogów okre lonych w niniejszej ustawie w terminie do
dnia 31 sierpnia 1992 r.

2. Z zastrze eniem ust. 3 szko y, o których mowa w ust. 1, staj si szko ami niepublicznymi w rozumieniu ustawy i
podlegaj z urz du wpisowi do ewidencji wymienionej w art. 82 ust. 1.

3. Na wniosek osoby prowadz cej szko kurator o wiaty w drodze decyzji uznaje szko , o której mowa w ust. 1, za
szko publiczn , je eli stwierdzi spe nienie przez szko warunków okre lonych odpowiednio w art. 6 lub art. 7 ust.
1. Przepisów art. 58 ust. 3 i 4 nie stosuje si .

Art. 111. Statuty szkó i placówek pa stwowych dzia aj cych w dniu wej cia w ycie ustawy powinny by
dostosowane do wymogów tej ustawy do dnia 31 sierpnia 1992 r.

Art. 112. (uchylony).

Art. 113. 1. (wygas ).

2. Dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia szkó i innych placówek, wynikaj ce z przepisów wydanych na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 114 pkt 2, pozostaj w mocy do czasu wydania przepisów
przewidzianych w art. 29 niniejszej ustawy.

Art. 114. Trac moc:

1) dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowi zku szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160, z 1971 r.
Nr 12, poz. 115 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192),
2) ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu o wiaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12,
poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i
Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198).

Art. 115. Ustawa wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z tym e przepisy rozdzia u 7 wchodz ycie z dniem 1
stycznia 1992 r.

UWAGI

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136):

1. Istniej ce w dniu wej cia w ycie ustawy zespo y szkó , w sk ad których wchodz gimnazjum i szko a
podstawowa, która zgodnie z decyzj organu prowadz cego ma podlega stopniowej likwidacji, mog funkcjonowa



do czasu pe nej likwidacji szko y podstawowej, nie d ej jednak ni do dnia 31 sierpnia 2005 r.
2. W przypadku braku mo liwo ci zorganizowania gimnazjum w budynku jednej szko y poszczególne oddzia y
gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2002 r. mog mie ci si w budynkach kilku szkó , pod warunkiem e znajduj si w
tej samej miejscowo ci.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136):

1. Istniej ce w dniu wej cia w ycie ustawy publiczne domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opieku cze,
ogniska wychowawcze, wietlice lub kluby rodowiskowe, m odzie owe o rodki socjoterapii oraz placówki
resocjalizacyjne - m odzie owe o rodki wychowawcze, a tak e odpowiednie niepubliczne placówki opieku czo-
wychowawcze, z zastrze eniem ust. 3, staj si placówkami opieku czo-wychowawczymi w rozumieniu ustawy o
pomocy spo ecznej.
2. Istniej ce w dniu wej cia w ycie ustawy publiczne specjalne o rodki szkolno-wychowawcze oraz odpowiednie
niepubliczne placówki opieku czo-wychowawcze staj si placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o
systemie o wiaty, a publiczne bursy szkolne i domy wczasów dzieci cych oraz odpowiednie niepubliczne placówki
opieku czo-wychowawcze staj si placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7 powo anej ustawy.
3. Niepubliczne placówki opieku czo-wychowawcze i resocjalizacyjne, utworzone i wpisane do ewidencji na
podstawie ustawy o systemie o wiaty przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, dzia aj do dnia 31 grudnia 2004
r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami dotycz cymi wpisywania i wykre lania z ewidencji placówek
niepublicznych. Po tym terminie powiat mo e zawrze z osob prowadz placówk umow , o której mowa w art.
12a ust. 1 ustawy o pomocy spo ecznej. Strony mog uzgodni wcze niejsze zawarcie tej umowy.

4. Placówki opieku czo-wychowawcze i resocjalizacyjne, o których mowa w ust. 3, zapewniaj ce ca odobow
opiek i wychowanie, otrzymuj z bud etu powiatu dotacj w wysoko ci równej rednim wydatkom bie cym
ponoszonym w województwie na jednego wychowanka przez tego samego typu placówki publiczne, nie wi kszej
jednak ni w kwocie odpowiadaj cej rzeczywistym wydatkom bie cym ponoszonym na jednego wychowanka w tej
placówce, pomniejszonej o op aty wnoszone przez rodziców.

5. Placówki, o których mowa w ust. 3, z wyj tkiem placówek opieku czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
zapewniaj cych ca odobow opiek i wychowanie, otrzymuj dotacj z bud etu powiatu w wysoko ci nie ni szej ni
50% kwoty odpowiadaj cej rednim wydatkom bie cym ponoszonym w województwie na jednego wychowanka
przez tego samego typu placówki publiczne.

6. Istniej cym przed dniem wej cia w ycie ustawy niepublicznym o rodkom adopcyjno-opieku czym powiat
ciwy ze wzgl du na po enie o rodka udziela dotacji w wysoko ci równej rednim wydatkom bie cym

ponoszonym przez publiczny o rodek adopcyjno-opieku czy, w przeliczeniu na jedn prowadzon spraw .

7. Od dnia 1 stycznia 2001 r. powiat w ciwy ze wzgl du na po enie o rodka, o którym mowa w ust. 6, mo e
zawrze umow w trybie art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy spo ecznej.

8. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zadanie, o którym mowa w art. 10a pkt 11a ustawy o pomocy spo ecznej, stanowi
zadanie z zakresu administracji rz dowej realizowane przez powiat.

9. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zadanie, o którym mowa w art. 10a pkt 11b ustawy o pomocy spo ecznej, stanowi
zadanie z zakresu administracji rz dowej realizowane przez powiat.

10. Ilekro w przepisach ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich u ywa si okre lenia "zak ad wychowawczy,
placówka o wiatowo-wychowawcza, placówka pogotowia opieku czego" - rozumie si przez to placówk
opieku czo-wychowawcz dzia aj na podstawie ustawy o pomocy spo ecznej lub o rodek szkolno-wychowawczy
dzia aj cy na podstawie ustawy o systemie o wiaty.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1320) do
dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej osoby nie b ce obywatelami
polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty, mog
korzysta z nauki w publicznych szko ach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych szko ach
ponadpodstawowych, publicznych szko ach artystycznych, publicznych zak adach kszta cenia nauczycieli i
publicznych placówkach:



1) jako stypendy ci otrzymuj cy stypendium przyznane przez ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
2) jako stypendy ci otrzymuj cy stypendium przyznane przez organ prowadz cy szko , zak ad kszta cenia
nauczycieli lub placówk , dyrektora szko y, zak adu kszta cenia nauczycieli lub placówki,
3) na warunkach odp atno ci.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1320)
zmiany w art. 5a w ust. 2a, w art. 56 w ust. 2 oraz w art. 94a w zakresie dotycz cym art. 94a ust. 2 pkt 1, ust. 4, 5 i
ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty wchodz ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 41, poz. 362) osoby nieb ce nauczycielami zajmuj ce stanowisko dyrektora szko y lub placówki na
podstawie dotychczasowych przepisów mog zajmowa to stanowisko do czasu, na jaki zosta y powo ane.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 141, poz. 1185)
przepis art. 5 ust. 3c nie dotyczy publicznych szkó artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o
systemie o wiaty, dla uczniów szkó artystycznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli szkó artystycznych, które
w dniu 20 wrze nia 2002 r. s prowadzone przez jednostki samorz du terytorialnego, inne osoby prawne lub osoby
fizyczne.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532)
dofinansowanie, o którym mowa w art. 70b ustawy o systemie o wiaty, w brzmieniu nadanym ustaw , przys uguje z
tytu u kosztów kszta cenia tych m odocianych pracowników, z którymi umowy o prac w celu przygotowania
zawodowego zosta y zawarte po dniu 31 grudnia 2003 r., oraz tych m odocianych pracowników, z którymi umowy o
prac w celu przygotowania zawodowego zosta y zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kszta cenie rozpocz to
w roku szkolnym 2004/2005.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 162, poz. 1690):

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. minister w ciwy do spraw rolnictwa mo e przej , w drodze
porozumienia, prowadzenie szkó rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, a
minister w ciwy do spraw rodowiska mo e przej prowadzenie szkó le nych o znaczeniu co najmniej
regionalnym przej tych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorz d powiatowy.
2. Przej cie nast puje na wniosek w ciwego ministra po podj ciu przez rad powiatu uchwa y o przekazaniu.

3. Przekazanie szkó nast puje wraz z mieniem powiatowym b cym we w adaniu szkó i placówek, o których
mowa w ust. 1.

4. Tryb przekazania szkó i placówek okre la porozumienie zawarte mi dzy w ciwym ministrem a zarz dem
powiatu.

5. Z dniem zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4, prowadzenie przej tych szkó i placówek rolniczych i
le nych staje si zadaniem odpowiednio ministra w ciwego do spraw rolnictwa lub ministra w ciwego do spraw
rodowiska.


