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425
USTAWA
z dnia 7

września

1991 r.

o systemie- oświaty.
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne
dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka~ Mię
dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system
wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialnośc i , miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jedno czesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbęd 
ne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasa.d y
solidarnośc i. demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wol ności.
Rozdział

1)

oświaty

.

prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży
do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osią
gniętego rozwoju,
szkołę

możliwość zakładania
różne podmioty,

wychowawczej roli rodziny,

i prowadzenia

dostępu do szkół średnich . których
ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach
wyższych .

7) upowszechnianie

8)

możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształ
cenia ogólnego. zdobywania lub zmiany kwalifikacji
zawodowych i specjalistycznych.

-

szczególności :

realizację

2) wspomaganie przez
3)

zapewnia w

6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi Jiloprzez
umożliwianie realizowania indywidualnych programów
nauczania oraź ukończenia szkoły kazdego typu w skróconym czasie,

9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia. wycho wania i opieki między poszczególnymi regionami kraju.
a zwłaszcza
. ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi.
.

1

Przepisy ogólne
Art. 1. System

5) moż l iwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół
przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojoWymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

szkół

i placówek

przez

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do
możliwości psychofizycznych uczniów, a także moż 
liwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

10) utrzymywanie prozdrowotnych warunków
ucznia i nauczyciela w szkole i placówce.

życia

i.pracy

11) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży,oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowisk'a .

Art . 2. System

oświaty

obejmuje:

1) przedszkola. w tym specjalne.
2) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. z wyjątkiem
szkół wyższych. w tym specjalne i artystyczne.
3) placówki

oświatowo - wychowawcze

umoźliwlające

kształtowanie i rożwijanie zainteresowań i · uzdolnień.
uzupełnianie wiedzy i · zdobywanie umiejętności oraz

-
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korzystanie z różnych form wypoczynku, w tym wypoczynku organizowanego w różnych formach wyjazdowych (kolonie, obozy) oraz w miejscu zamieszkania,
4) poradnie wychowawczo-zawodowe, psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
udzielające dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu,
5) placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
zapewniające nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom
i młodzieży uczącej się, pozbawionym całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej,
6) rodziny
7)

ośrodki adopcyjno-opiekuńcze inicjujące i wspomagające zastępcze formy wychowania rodzinnego,

zakłady kształcen ia

i placówki doskonalenia nauczy-

cieli,
10) biblioteki pedagogiczne.
Ilekroć w
bliższego określenia o:

Art. 3. 1.

1) szkole -

należy

dalszych przepisach jest mowa bez

przez to

2) szkole artystycznej szkołę bibliotekarską

Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także
szanowania godności osobistej ucznia.
Art. 5. 1.
ką publiczną

2.

rozumieć także

przedszkole,

należy przez to rozumieć
i animatorów kultury,

także

3) placówce - należy przez to rozum ieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10,
4} placówce publicznej - należy przez to rozumieć placówkę prowadzoną przez ministra, inne organy administracji rządowej, gminę i związek komunalny,
5) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć
ministra, inne organy administracji rządowej, gminę oraz
związek komunalny, inne osoby prawne i fizyczne,
6) ministrze - należy przez to rozumieć także kierownika
centralf"!ego organu administracji państwowej,
7) innych organach administracji rządowej - należy przez
to rozumieć wojewodę oraz terenowy organ rządowej
administracji specjalnej,
8) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć terenowy
organ rządowej administracji specjalnej do spraw
oświaty,

Szkoła i placówka może być szkołą
niepubliczną.

i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4,
prowadzona i utrzymywana przez:

1) ministra lub inny organ administracji
2)

gminę

i placów-

albo

Szkoła

zakładana,

lub

"wiązek

może być

rządowej ,

komunalny,

3) inne osoby prawne.
4)

zastępcze,

8) Ochotnicze Hufce Pracy,
9)

Poz. 425
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osobę fizyczną.

3. Minister, inny organ administracji rządowej , gmina
oraz związek komunalny mogą zakładać i prowadzić jedynie
szkoły i placówki publiczne.
4. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
podmioty uprawnione do zakładania i prowadzenia ośrod
ków adopcyjno -opiekuńczych oraz zasady działania tych
ośrodków.

5. Zakładanie, prowadzenie i utrzymywanie przedszkoli
i Szkół podstawowych publicznych, z wyjątkiem przedszkoli
i szkół specjalnych, należy do obowiązkowych zadań włas
nych gminy, z zastrzeżeniem art. 104 i 105.
6. Zakładanie, prowadzenie i utrzymywanie publicznych szkół ponadpodstawowych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia ·nauczycieli, przedszkoli specjalnych,
szkół specjalnych oraz placówek publicznych należy do
obowiązków państwa.

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zapewnia jej
utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej
realizacji programów nauczania .Iub innych zadań statutowych, a także odpowiada za jej działalność.

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole,
które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
co najmniej minimum· programowego wychowania
przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności,

9) nauczycielu - na leży przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placÓWki oraz zakładu kształcenia i doskonalenia
nauczycieli,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okreś
lone w odrębnych przepisach.

10) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dztecka,

') zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych
planów nauczania,

11) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy
i wychowanków,
; 2) utrzymywaniu szkoły lubplac6wki - należy przez to
rozumieć zapewnienie lokalowych i materialnych warunków do realizacji programów nauczania i innyeh
zadań statutowych.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
administracyjnego w · stosunku do decyzji
wydawanych przez dyrektora szkoły publicznej jest k urator
oświaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
postępowania

Art. 7. 1.

Szkołą publ iczną jest szkoła , która:

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w od rę b nych przepisach,
'
4) realizuje ustalone dla danego typu szkoły:
a) minimum programowe przedmiotów obowiązko
wych,
b) ramowy plan nauczania,
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczńiów.

-
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2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw
lub dyplomów państwowych.

ni epubliczna może uzyskać uprawnienie
publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli realizuje
minimum programowe oraz stosuje zasady klasyfikowan ia
i promowania uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a)
i pkt 5.

3.

Sz k oła

szkoł y

Art . 8 . Szkoła podstawowa może być tylko szkołą
publi c zną lub niepubl iczn ą o uprawnieniach szkoły publicznej .
Art . 9 . 1. Szkoły ponad podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dzielą
się na:
1)

szk oły

zasadnicze, dające wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia
się w szkole śre dniej,

2)

szkoły średnie ogólnokształcące, dające wykształcenie
średnie

ogólne z możłiwoŚcią uzyskania
(licea ogólnokształcące),

świadectwa

dojrzałości

3)

szkoły średnie

zawodowe:

ogólne z możliwością
uzyskania świadectwa dojrzałości oraz wykształcenie
zasadnicze zawodowe (licea zawodowe),
b) dające wykształcenie średnie ogólne i zawodowe
z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości (technika, licea i szkoły równorzędne),

a)

dające wykształcenie średnie

c) dające możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnokształcącego o wykształcenie zasadnicze zawodowe lub o średnie zawodowe (szkoly policealne),
4)

szkoły

pomaturalne.

2. Minister Edukacji Narodowej może określać, w drodze rozporządzenia, inne typy szkól niż wymienione w ust.
1 pkt 1-4 oraz ustalać zasady ich działania.
3. M inister Kultury i Sztuki określa, w drodze rozporzą
dzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz ustala zasady
ich działania .
4. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia
zasady tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.

Art. 10. 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej można również uzyskać na
podstawie egzaminów eksternistycznych.

2. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół
artystycznych i szkół medycznych odpowiednio Ministrowie
Kultury i Sztuki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określają.
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasady odpłatności za ich przeprowadzanie.
Art. 11 . 1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły.. są dokumentami
urzędowymi.
, .'

. 2. Minister Edukacji
-' . porządzenia!

Narodoweh~kreśłąwdrod<!:.eJOzr
", ~,
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1) zasady wydawania olaz wzory świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,
a także zasady legalizacji dokumentó w przezn aczon ych
do obrotu prawnego z za granicą,
2) zasady odpłatności za wykonywanie czyn nośc i wymi enionych w pkt 1.

Art . 12. 1. Uznając prawo rodziców do religijn ego
wychowania dzieci, szkoły publiczne podstawowe organ izują naukę religii na życzenie rodz iców, szkoły publi czne
ponadpodstawowe - na życzen ie bądź rodziców, bądź
samych uczn iów; po osiągnięciu pełnol etno ści o pobieran iu
nauki religii d e cydują uczn iowie.

2. Minister Edukacji Narodowej w porozumien iu z w ła 
dzami Kościoła Katolickiego i Polskieg o Autokefal iczneg o
Kośc i oła Pra wosławnego oraz innych k ościołów i związków
wyznaniowych określa, w drodze roz porządze nia , warunki
i sposób wykonywania przez sz koły z adań, o których mowa
w ust. 1.
Art. 13. 1. Szkoła publ iczna umożliwia uczni om podtrzymywanie poczucia tożsamoŚci narodowej, etnicznej, ję
zykowej i relig ijnej, a w szczególno śc i nau kę j ęzyka oraz
własnej histori i i kultury.

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

może być

1) w osobnych grupach,
2) w . grupach,
nauką języka

3) w

oddz iał ach

oddziałach

oraz

.lub

szkołach,

.

lub szkołach - z dodatkową
historii i kultury,

własnej

międzyszkolnych

zespolach nauczania.

3. Minister Edukacji Narodowej określi, w drodze rozporządżenia, warunki i sposób wykonyWania przez szkoły
zadań, o których mowa w ust. · l i 2; w · szczególności
minimalną liczbę uczniów, dla których . organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.
4: W pracy dydaktyczno - wycłlowawczej szkoły ·publiczne zapewn iają podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
Rozdział

2

Wychowanie ' przedszkolne ·i obowiązek szkolny
Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci
w wieku 3- 6 lat.

: 2. Przedszkole realiz~je minirTlUmprogramovye ~yctio
;""ania przedszkolnego, okreśioneprźez Ministra· 'Edukacji
Narodowej.
3. Dziecko w wieku 6 lat ma praWo do rocznego
przygotowania przedszkolnegó(rok zeroWy).

4. Realizacja uprawnienia określónego w ust. 3 jest
obowiązkowym zadaniem wlasnym gminy. Odmowa zrealinaśtęplijew drodze decyzji.
zowania
tego uprawnienia
.
,, '
.
-

Art . .15.1 . . Podstciwę kształCeni!) -w systemie9światy
podstawowa .

stanowiośmiokJasowaszkoła

,< :2 i ;Npuk.a. W ,zakf:eśieJs~kolJ{·Rędsta'!'t'~r~ej je$t obovyi,ąz· a·. .
.. . .
..'.. ... . . ; .
.
kow
..... ., ..:"........: .. .
~'

~

-
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3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z począt

kiem roku szkolnego w lym roku kalendarzowym, w którym
kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendari6wym, w którym kończy 17 lat.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może
ustanowić w danym województwie lub jego części obowią
zek kształcenia ogólnego albo zawodowego dla młodzieży

w wieku do 181at, która nie kontynuuje nauki po ukoA.czeniu
szkoły podstawowej albo jej nie uko.ńczyła, Cilraz określ,ić
zasady wykonywania tego obowiązku i jego kontrolowania.

Art. 16. 1. Na wniosek rodziców naukę w sLlkole pod stawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem
1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofi:zyczną
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej .
2. Decyzję o wcześniejszym , przyjęci:u dziecka do .szkoły
podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasi,ę.gni.ęoiu
opinii poradni wychowawczo-zawodowej lub psychologiczno -pedagogicznej.
3. W przypadkac h l:lzasadnionych ważnymi przyczynami roz p.oczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szko lnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż ,o jeden .rok.
4. Decyzj ę w .sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
podejmuje dyrektor szkoły publicznej, .w której obwodzie
dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni wyc'howawczo-zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej .
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczan'i-e do
podstawowej publicznej albo 'niepliblicznej posiadauprawni enia szkoły publicznej .

5.
szkoły
jącej

6 , Dyrektor szkol y niepuelicznej

'W~mi.eniolTlej

,w ust.
dziecka 1!łyrek
tora szkoły ,publicznej, w któ,ej obwodLlie 'dziecKomieszka,
,oraz informować o spełnianiu :pr,zez dzie.cko ,ob.owiqzku
szkolnego.

5 'jest

-
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z komunikacji publ icznej, obowiąz kiem gminy jest zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie
.przewozu .

Art. t8. Rodzic.e .dziecku .podlegającego
są obow iązani

szk:olnemu
1)

dopełnienia c zy nn ości z wiąz anych

cka do

obowiązkowi

do:
ze

zgłoszeniem

dzie-

szkoły ,

2)zapewnien-iaregularnego ucz ęsz czania dziecka na zaję
cia szkolne, z wyjątkiem przypadku, o którym mOlNa
wart. 16 ust. 8,

3) zapewnienia ,dziecku war.unków umożliwiają.cych przygotowywanie się do zajęć szkol nych.

,Art. '1'9. 1. Dyrektor szkoły podstawowej publicznej
sprawuje kontrolę spełniania obowiążk u szkx:llnego przez
dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szc<!ególno'ści :

1) kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa
wart. 18 pkt 1 i 2, a także współdziała z rodzicami
w real izacj i obowiąz ku, o -którym mowa wart. 18 pkt 3,
2) .pro.w adzi

ewi.d.encję spełniania obowiązku

2. 0rgan gminy

szkolnego.

prowadzący ewidenoję l udności

jest

.0b()wiązanY',w ·.:a",raC'J;j ·~a:dań'Własnych · przesyłac właściwym

;Qvre!ct@H!)m 'Szkół ir:JtGJHllacje o raktual nym star.rLe i zmianach
w ewidencji dzieoiw wiektl od 3 do 1'5 lat.

.Art. .20.. Niespeł.nian.ie obow iązku s,zkoJnego podlega
egzekucji w try.bie ustawy .o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

zohowiązan,y .powradomić ·o przyjęciu

7. Za

~pełnianie obowiązku

nież uczęszczanie

dzieci i

szkoh.l ego mmąje się rówao szkół specjalnych.

młodzieży

8. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może
na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać
świadectwo ukończeFlia szkoły ·p odstawowej ,na ;podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego przez szkołę,
'k:tórej dyrektor udzielił zezwolenia na taką 1or.m.ę spełniania
obowiązku szkolnego.
zezwol i ć

9. W szczę.gólnie uzasadnioF\'ych ,l'lrziY.p.adkach .kurator
oświaty może zwolnić od ~p.ełniania obowiązku szkolnego
dziecko, które ukończyło 15 lat.

Art. q 7. 1. Siećosz~ół podstawowych Ill.ublicznych powinna być zor.gar:lizowana w sp.o sób .umożliwiąjij,c,y wsz,ystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględ
·rJieniem ust. 2 .
.2. Droga

Cłzie,cka

z domu do sikoły nie może prze-

kraczać :

1,) '3~m w przypadku 'I:ICZAió,w klas.( -

N,

2) 4 km w przypadku uczn'iów 'klas V - '\IHI.
3. Jeżeli droga dziecka dO'szko'ty przekracza odległości,
o których mowa w ust. 2, j nie ma możliwości korzystania

Rwd-Z1iał .3

Zarządzanie sżkołami

i placówkami publ'icznymi

Art. 2:J. 1. Minister :Edukacji
,i iliE!ali<!I;!je

NaFodowęj

'k oordynuje

I P.(l)I~1'y.k:ę 'QŚVV. i atawą państwa, nadz0~LtjediZiałal

ność kurat0fów .oświaty

oraz współdziała.z inno/-All,i @rgalilami
i jednostkami organizacyjnymi w sprawach funkcjoflowamia
systemu oświaty .

2 . .Minister 'Edukacji NaF.o(iowej. 'oprócz wy.konywaflia
kompetencji nadzorczych wym ienionych w ust. 1, ucb~la
zarządzenia kuratora oświaty niezgodne z ustawami oraz
'aktami -wydanymi w 'celu ich wykonania .
3. Minister .Edukacji NaFoc;JOwej określi
tryb kontroli zarządzeń kuratora oświ aty.

.Arii:. :22. 1. Minister
·w (ar.odze :"JOzporządzelITra :

szczegółowy

'Ed.ukacjiNarodowe,j

1) warunki przyjmowania llczniów .do
oraz przechodzenia z .jednych typów

szkół
szkół

określa

i placówek
do innyc'h,

.2) warunki i tryb przyjmowania do szkół i placówek osób
nie będącydh' obywalelanii polskimi oraz zasady 'Odpłat
nosci 'tych osób za naukę °i opiekę w 'sikolach 'i placówkach,
3) zasady organizowania -kształcenia 'dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz ·wspo-
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magania nauczania historii, geografii i języka polskiego
Polonii,

wśród

4) zakres świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym do pracy za granicą w celach, o których mowa w pkt 3,
5) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej,
ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące
w szkołach i placówkach.

2. Minister Edukacji Narodowej ponadto ustala:
1) ramowe plany nauczania,
2) minimum programowe wychowania przedszkolnego
oraz minimum programowe przedmiotów obowiązko
wych,
3) zestaw dopuszczonych do użytku szkolnego programów i podręczników szkolnych oraz zalecanych środ
ków dydaktycznych,

4) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
5) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
6) zasady i warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki,

7)

organizację

roku szkolnego,

8)

organizację

konkursów i olimpiad przedmiotowych,

Poz. 425

Art. 25. 1.

Szkoły

1) artystyczne i Sztuki,

i placówki

pubJjc1!'~~:

zakłada i prowadzi Min'IŚter Kultury

2) rolnicze i gospodarki żywnościowej - zakłada i prowadzi Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
3) medyczne - zakłada i prowadzi Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej .
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień innych ministrów, organów administracji rządowej, gmin, związków komunalnych oraz osób prawnych i fizycznych do zakładania
i prowadzenia szkół, o których mowa w ust. 1.

3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, w celu
realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkól i placówek mogą powoływać, w drodze rozporządzenia, jednostJd
organizacyjne obsługi szkół, określając zakres i zasady ich
działania.

Art. 26. 1. Minister Kultury i Sztuki w odniesieniu do
szkół

i placówek artystycznych wydaje przepisy określon.
wart. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1-4 i 6- 8 oraz
w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej - przepisy
określone wart. 22 ust. 2 pkt 5.

2. Ministrowie Roln ictwa i Gospodarki Żywn ościowej
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w odniesieniu odpowiednio do szkół i placówek roln iczych i gospodarki żyw no,"
ciowej oraz medycznych wydają przepisy określone w art.
9 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1- 3 i 6-8
w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej .

9) zasady organizowania opieki nad uczniami niepełno
sprawnymi oraz ich kształcenia w ogólnodostępnych
i integracyjnych szkołach i placówkach oraz organizację
kształcenia specjalnego,

Art. 27. Przepisy art. 26 nie naruszają uprawni eń MinIstra Edukacji Narodowej w zakresie ustalania ramowych
planów nauczania i minimów programowych przedmiotów

10) zasady udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.

Art. 28. Przepisy art. 25 i 26 nie naruszają uprawnied
Ministra Obrony Narodowej do zakładania, prowadzenia
i nadzorowania szkół na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

Art. 23. 1. W zakresie kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej wykonuje swoje zadania przy udziale właściwych ministrów, którzy uczestniczą IN ustalaniu
. ramowych planów nauczania i minimów programowych
specjalistycznych przedmiotów zawodowych, zestawu dopuszczonych do użytku szkolnego programów i podręcz
ników szkolnych oraz innych środków dydaktycznych w zakresie zawodów podstawowych dla reprezentowanych przez
nich branż.
2. Właściwi ministrowie, o których mowa w ust. 1,
w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej mogą
dokonywać oceny efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach.
3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia,
zasady i zakres współdziałania ministrów, o których mowa
w ust. 1.

Art. 24. M-inister Edukacji Narodowej na vvniosek ministrów, o których mowa wart. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1,
w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów
i specjalności szkolnictwa zawodowego.

określa,

ogólnokształcących .

Art. 29. Rada Ministrów

może określić,

w drodze roz-

porządzenia, inne szkoły i placówki, które są obowiązani
prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie lub ' podporządkowane im organy i jednostki
określić ich obowiązki i uprawnienia.

organizacyjne oraz

Art. 30. 1. Kuratora oświaty powołuje i odwołUJe Minister Edukacji Narodowej po zasięgnięciu opinii wojewody.
2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania
w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra Edukacji
Narodowej spośród nauczycieli lub nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 7-letni staż pracy w swoim
zawodzie. W skład komisji konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej oraz po jednym
przedstawicielu:
się

1) wojewódzkiej rady oświatowej.

2) sejmiku

samorządowego,

3) wojewody,
4) wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

-
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Poz. 425

3. Reg,ulamin konkursu i tryb pracy komisji określa
Minister Edukacji Naro::!owej.

placówkę w stan likwidacji, z
lonych wart. 59.

4. Wicekuratorów oświaty powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej na wniosek kuratora oświaty.

3. W przypadku szkoły podstawowej prowadzonej
przez gminę, w sytuacji określonej w ust. 1 i 2, kurator
oświaty może przejąć w drodze decyzji prowadzenie szkoły
do czasu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę decyzji. Przejęc ie prowadzenia szkoły przez kuratora oświaty nie
zwalnia gminy z obowiązku jej utrzymania i finansowania.

oświaty kieruje real izacją polityki
na terenie województwa, a w szczegól-

Art. 31. Kurator
oświatowej państwa
ności :

1) wydaje akty prawne w formie
2) prowadzi

podporządkowane

zarządze ń,

mu

szkoły

i placówki,

3) wydaj e zezwolenie, w drodze decyzji, na założen ie
szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
4) opiniuje w porozumieniu z wojewódzką radą oświatową
lokalizację publicznych szkół podstawowych, z uwzglę 
dnieniem zasad określonych wart. 17 ust. 1 i 2,
6)
:i~

:~~

określa

w drodze zarządzenia granice obw odów publicznych szkół podstawowych; granice obwodów nie
mogą naruszać zasadniczego podziału terytorialnego
kraju, chyba że kurator oświaty uzyska zgodę zainteresowanych gmin; zarządzenie ogłaszane jest w wojew ódzkim dzienniku urzędowym ,

6) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół
publ icznych, z wyjątki em nauczycieli przedmiotów
zawodowych szkół wym ien ionych wart. 25 ust . 1 i art.
29,
7)

współdziała

z

wojewódzką radą oświ atową.

Art. 32. 1. Kurator
przy pomocy kuratorium

ośw iaty

wykonuje swoje zadania

oświaty.

2. Zasady organizacj i kuratorium oświ aty określa Minister Edukacji Narodowej .

Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkół, placów ek i nauczyciel i.
2) analizowaniu i ocenianiu efektów realizacji programów
nauczania w szkołach i zadań statutowych placówek.
3) udzielaniu pomocy szkołom. placówkom i nauczycielom
w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych,
4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych.
metodycznych i organizacyjnych.
2. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami mogą wydawać organom prowadzącym
szkoły i placówki zalecenia wyn ikaj ące z czy n ności nadzoru
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
Art. 34. 1. Jeżeli w działalności szkoły lub placówki
nie przestrzegane są przepisy ustawy, organy sprawujące
nadzór pedagogiczny, o których mowa wart. 35 ust. 1-3,
mogą wydać polecenie usunięcia nieprawidłowości w Wyznaczonym terminie.
2. W razie niewykonania przez szkołę lub placówkę
polecenia, o którym mowa ust. 1, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny może w drodze decyzji postawić szkołę lub

uwzględnieniem

zasad

okreś

Art. 35. 1. Minister Edukacji Narodowej sprawuje
nadzór pedagogiczny nad prowadzonymi przez siebie szkołami i placówkami oraz koordynuje wykonywanie nadzoru
pedagogicznego na terenie kraju.
2. Nadzór pedagogiczny. z wyjątkiem nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcą
cych, sprawują :
1) nad artystycznymi szkołami i placówkami publicznymi
oraz niepublicznymi - Minister Kultury i Sztuki,
2) nad medycznymi szkołami publicznymi oraz niepublicznymi - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) nad rolniczymi lub gospodarki Zywnościowej szkołami
publicznymi oraz niepublicznymi - Minister Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.
4) nad szkołami i placówkami publicznymi prowadzonymi
i nadzorowanymi przez właściwych ministrów na podstawie przepisu, o którym mowa wart. 29 - właściwi
ministrowie.
3. Kurator oświaty sprawuje na terenie województwa
nadzór .pedagogiczny nad:
1) prowadzonymi przez siebie

szkołami

i placówkami,

2) innymi szkdłami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, z tym że w stosunku do szkół, o których mowa
w ust. 2 - w zakresie nauczania przedmiotów ogól nok. ształcących,
3)

zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletn ich,
-ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz kuratorskimi ośrodkami pracy z młodzieżą - w zakresie kształ 

cenia i wychowania.
szkoły i placówki oraz inni nauczyciele
kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny
w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach
i placówkach, a w szkołach zawodowych także w stosunku
do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4. Dyrektor

pełniący funkcje

5. Organy, o których mowa w ust. 1- 3, sprawują
nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach tych organów lub w jednostkach organizacyjnych. których mowa wart. 25 ust. 3.

°

6. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, a w stosunku do nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi oraz szkołami medycznymi odpowiednio Ministrowie Kultury i Sztuki oraz Zdrowia i Opieki Społecz
nej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, okreś
lają, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk. o których mowa w ust. 5, oraz kwalifikacje niezbędne do ich
zajmowania.

-
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Art. 36. 1. Szkołą lub placówką kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym
wymiarze zajęć .

2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za trzymiesięcznym
wypowiedzen iem:
a) z inicjatywy własn ej organu, który funkcję kierowniczą powierzył w razie otrzymania negatywnej
oceny pracy,

2. Dyrektorem szkoły lub placówki może być również
nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 5-letni staż
pracy.
3.
funkcji
się

Funkcję

dyrektora szkoły lub placówki powierza i z tej
organ prowadzący szkołę lub placówkę.
szkoły

lub placówki

ności:

szkołę

6. W

skład

komisji konkursowej wchodzi :

1) po dwóch przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o ile nie
jest nim organ prowadzący szkołę,
c) rady pedagogicznej,
d) rodziców,
2) po jednym przedstawicielu

zakładowych

organizacji

związkowych.

7. W s z kołach lub placówkach nowo zakładanych skład
komisji konkursowej określa organ prowadzący szkołę.
8. W przypadku gdy do konkursu nikt s i ę nie zgłosi lub
dwa kołejne konkursy nie wyłonią kandydata, organ prowa dzący szkołę lub placówkę powierza funkcję dyrektora ustałonemu p~zez siebie kandydatowi. po zas ięgnięciu opinii rady
szkoły lub placówki i rady pedagogicznej .
9. Warunek zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 8,
nie ma zastosowania do szkół i placówek nowo zakładanych.
10. Funkcję dyrektora
na 5 lat szkolnych.
11 . Po

szko ł y

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub pl acówki w szczegól-

wyłania

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzą
lub placówkę powołuje komisję konkursową oraz
określa regulamin jej pracy.

cy

b) na umotywowany wniosek rady szkoły lub placówki,
rady pedagogicznej albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad s z kołą lub placówką .

odwołuje

4. Kandydata na dyrektora
w drodze konkursu.

Poz. 425

lub placówki pow ierza

się

upływie

okresu, o którym mowa w ust. 10, organ
prowadzący sz koł ę lub placówkę może przedłużyć powierze nie funkcji dyrektora na kol ejne 5 lat lub na czas nie
określony , za zgodą rady szkoły lub placówki i po pozytyw nym zaop iniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szk olą lub placówką oraz po zasię gnięciu opinii
rady ped ag ogiczn ej.
Art. 37. 1. W szkole i placówce, w których tworzy s ię
stanowisko wicedyrektora (wicedyrektorów) i inne stanowiska kierowni cze, powierzenia tych funkcji i odwołania z nich
dokom,.ie dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu
opinii organu pro wa dzącego , rady sz koły lub placówki i rady
pedagogicznej.
2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta
na czas określony krótszy niż okres powierzenia funkcji
kierowniczej, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.
Art. 38 . N a uczycieł może być . odwołany z funkcji kierowniczej w szkole lub placówce:
1) na własną prośbę za trzymieSięcz. wypowiedzeniem.

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą szkoły lub placówki oraz reprezentuj e ją na ze wnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady
pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym
szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
6) wykonuje inne zadania wynik a jące z przepisów
gólnych .

SZCZ9-

2. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów
w przypadkach określonych w statucie szkoły . Skreślenie
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej .
3. Dyrektor jest kierownikiem za kładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami . Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar
wych nauczycielom i innym pracownikom
placówki,
3)

lub

występowania

z wnioskami, po zasięgnięciu opin ii rady
pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dła nauczycieli
oraz pozostałych pracown ików szkoły lub placówki.
4. Dyrektor

ich

porządko
szkoły

szkoły

lub placówki w wykonywaniu swoz radą szkoły lub placówki, radą
rodzicami i samorządem uczniowskim.

zadań współpracuje

pedagogiczną .

5. Dyrektor szkoły zawodowej może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz wojewódzkim
biurem pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego.
' .. '"""'~;;-::6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych przedszkoli orazkierownikom szkól podstawowych (szkół filialnych) podporzą,

dkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te

.'.
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przysługują odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest
organizacyjnie podporządkow a na .

Art. 40. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co
najmniej 3 nauczycieli dziala rada pedag ogiczna, która jest
kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących ksztalcenia, wycho wania i opieki .

2. Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nau czycieli są członka m i rady pedagogicznej sz koły, której jest
podporządkow a na sz koła fi!ialna.
3. W skł ad rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudn ieni w szkole lub placólJvce oraz pracownicy in nych zakł ad ów pracy pełni ący funkcję instruktorów praktycznej na uki zawodu lub prowad zący pracę
wychowa wczą z młodoci an ym i pracownikami w placówkac h zbiorowego zakwaterowa nia, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza sta nowi podstawowe zaję
cie. W zebraniach rady pedagogiczn ej mogą także brać
udzial z gło sem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zg odą lub na wn iosek ra dy pedagogiczn ej.

4.
szkoły

Przewodnicz ącym

rady pedagog icznej jest dyrektor

lub placówki .

Poz; 425

2. Rada pedagogiczna opiniuje w
1)

s zczególności :

organizację pracy szko ły lub placówki, w tym zwła 
szcza tygodniowy rozkł a d zajęć lekcyjnych i poza lekcyj nych,

2) projekt planu finansow ego

szk o ły

lub placówki.

3) wn ioski dyrektora o przyznanie nauczycielom od znaczeń , nagród i innych wyróżn i e:"
4) propozycje dyrektora s zkoły lub pl acówki w sprawa ch
przydziału nauczycielom sta łych pra c i z ajęć w ramach
wynag rodzenia zasad niczeg o oraz dodatkowo pł a t
nych zajęć dyd aktycznych, wychowawczych i opi ekUllczych .
szkoły lub pl acówki wstrzymuje wyko nar•.l..::..
o których mowa w ust. 1, niezgoonyc h z przepisami
prawa. O wstrzyman iu w ykonania u ch w a ł y dyrektor nie zwłocznie zawiadam ia organ prowadzący szkołę lub placów kę, a w przypadku szkoły lub placówki prowadzonej przez
os obę fizyczną kuratora oś w iaty . który uchyla uchw ałę
w razie stwierdzenia jej n iezg odnoś ci 1. przepisami prawa.
Decyzja organu prowadzą cego szk ołę lu b kuratora oświaty
jest ostateczna.

3. Dyrektor

uchwał ,

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przyg otowuje projekt
statutu szkoły lub placówki albo jego zm ian i przedstawia do
uchwalenia radzie szkoły lub placówki .

5. Zebrania plenarne rady p edagogi cz nej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
(semestrze) w związku z zatw ierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczn iów, po zakończ eni u rocznych
zajęć szkolnych oraz w mi a rę b ie żących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane z in icjatywy przew odniczącego,
rady sz k oły lub placówki. organu prow a dzące go szkołę lub
placówkę albo co najmni ej 1/3 członków rady pedagogicznej .

2. Rada pedagogiczn a mo że występować z wnioskiem
do organu prowadzącego s zkołę lub placówkę o odwołani e
z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o o dwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole lub placówce.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania
rady pedagogicznej oraz jest odpowiedziainy za za wiadomienie wszystkich jej człon ków o termini e i por ząd ku zebrania zgodn ie z regulaminem rady.

Art. 43. 1. Uchwa ły rady pedagogicznej, są podejmo wane zwykłą większości ą głosów w ob ec ności co najmniej
2/3 jej członków.

7. Dyrektor szko ły lub placówki przedstaw ia radzie
pedagog icznej, nie rz adziej niż dwa 'razy w 'roku szkolnym,
ogólne wn ioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności , szkoły.
Art. 41. 1. Do kompetencj i
gogicznej należy:

stan ow i ący c h

rady peda-

1) zatwierdzanie planów pracy sz koły lub placówki po
zaopiniowaniu przez radę szko ł y lub placówki,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji
niów,

j

4) 'ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nBU, czycieli szkoły lub ' l?laców~i,
VII

2. Rada pedagogiczna ustaia regul ami n swojej działal 
Zebrania rady ped ag ogicznej s ą proto kołowane .

ności .

3. Nauczyciele są zobowi ąza ni do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagog icznej, które mogą
naruszać dobro osobiste ucz ni ów łub ich rodziców, a takre
nauczycieli i innych pracowników szkoły lu b placówki .
Art . 44. Minister Edukacji Narodowej określa typy
i placówek, w których nie wymaga się tworzenia rady
pedagogicznej.

szkół

promocji ucz-

3) podejmowanie uchw a ł w sprawi e innow acj i i eksperymentów p,e dagogicznych w szkole lub pl acówce, po
, zaopiniowaniu ich projektów przez radę sz koły lub
placówki,

5) podejmowanie uchwal
uczniów. '. '

3. W przypadkach okr eślo n y ch VIl ust. 2 organ prowa lub placów kę albo dyrektor są zobowiązani
przeprowadzić postępowa nie wyja śn iając e w ciągu 14 dni
od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
dzący szkołę

sprawach sk1-eś~er i ia.z listy

Ro z d ział
Społeczne

4

organy w systemie

oświaty

Art. 45. 1. Przy M inistrze Ed ukacji Narodowej mo ż e
Krajowa Rada O światowa, zwana dalej "Krajową
Radą" , będąca społeczny m organem opini odawczym i wnio skodawczym w sprawac h oś wi aty.
działać

2. Krajową Radę t worzy 'M inister Edukacji Narodowej
na wniosek wojewódzkic h rad oś wi atowych reprezentują 
cych co najmniej 1 /~OjeWództw.
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3. Krajowa Rada:
1) opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji 'Narodowej projekty założeń polityki oświatowej państwa,
w tym propozycje udziału nakładów budżetowych na
oświatę w dochodzie narodowym podzielonym,
2) opiniuje projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej
oświaty i przedstawia swoją opinię właściwym komisjom sejmowym i senackim,

3) opiniuje kryteria podziału środków będących w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej, przeznaczonych
na oświatę,
4) opiniuje koncepcję kształcenia, w tym ramowe plany
nauczania oraz zakres obowiązujących minimów programowych,

5) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących oświ aty,
6) opiniuje inne sprawy dotyczące oświaty, przedstawione
przez Ministra Edukacji Narodowej.

4. Krajowa Rada

może występować

z wnioskami dotydo naczelnych i cent -

czącymi

spraw oświaty bezpośrednio
ralnych organów administracji państwowej.

Art. 46. 1. 'IN skład Krajowej Rady wchodzą przed stawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po jednym z każ
dej rady wojewódzkiej, oraz po jednym przedstawicielu
centralnych struktur zw iązków zawodowych zrzeszających
nauczycieli.
2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata.

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swojej
oraz wybiera przewodniczącego .
4. Krajowa Rada
komisje.

5.

może powoływać

działalności

stale i

doraźne

Poz. 425

3) występuje z wnioskami w sprawach dotyczących oświa
ty do Krajowej Rady, kuratora oświaty lub organów
gmin,
4) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie kuratora oświaty.

3. W

skład wojewódzkiej rady oświatowej wchodzą:

1) nauczyciele, rodzice i uczniowie będący przedstawicielami rad szkól i placówek w łącznej liczbie 24,
2) po jednym przedstawicielu w ojewódzkich struktur
związków zawodowych zrzeszających nauczyciel!
3) dwóch przedstawicieli sejmiku samorządowego,

4) przedsta wiciel wojewody,
5) trzech przedstawicieli szkól niepublicznych: po jednym
spośród nauczyciel i, rodziców i uczniów,
6) przedstawiciel wojewódzkiego biura pracy.

4. Wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt
się

1, dokonuje

przy zachowaniu następujących zasad:

1) rady szkół i placówek działające na terenie gminy
wybierają po jednym przedstawicielu spośród nauczycieli, rodziców i uczniów,

2) zebranie przedstawicieli rad szkół i placówek z terenu
gminy wybiera elektorów, po jednym spośród nauczycieli, rodziców i uczniów; w gminach, w których liczba
szkól i placówek przekracza 100, zebranie przedstawicieli może odbywać się w obwodach wyborczych usta·
lonych przez kuratora oświaty,
3) zebranie elektorów wybiera przedstawicieli do wojewódzkiej rady ośw iatowej w liczbie określonej w ust.
3 pkt 1.

Art. 49. 1. Kadencja wojewódzkiej rady

Obsługę admin istracyjną

Krajowej Rady zapewn ia

Minister Edukacji Narodowej.

2. Wojewódzka rada

Art . 47. 1. Na wniosek przedstawicieli szkół artystycznych, środowisk twórczych i artystycznych, Minister Kultu ry i Sztuki może utworzyć Radę do spraw Szkolnictwa
Artystycznego będącą społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego.

2. Do zasad dziarania Rady do spraw Szkolnictwa
Artystycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 ust.
3 i 4 oraz art. 46 ust. 2-5.
prowadzący szkoły

3. Inni ministrowie

mogą rów nież powoływać

lub placówki

oświatowej

trwa 3 lata.
swojej

3.
rady

działalności

oświatowa

oraz wybiera

uchwala regulamin

przewodniczącego .

Obsłu gę administracyjną działalności

oświatowej

zapewnia kurator

oświaty.

wojewódzkiej
.

Art. 50. 1. W szkolach i placówkach mogą dzia łać rady
szkól i placówek.
szkoły lub placówki uczestniczy w roz·
spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a tak·

2. Rada
wiązywa niu
że:

1) uchwala statut szkoly łub pl acówki,

rady do spraw podporządkowa
zakres i zasady ich działa

2) przedstawia wn ioski w sprawie rocznego planu finan sowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje plan finansowy szkoły lub placówki,

Art. 48. 1. Kurator oświaty na wniosek rad co najmniej
10% szkół i placówek tworzy woj ewódzką ra dę oświatową.

3) może występować do organu sprawująceg o nadzór
pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub
placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego IN szkole lub placówce; wnioski te mają dla
organu charakter wiążący,

nego sobie szkolnictwa i
nia.

określać

2. Wojewódzka rada

oświ atowa:

1) bada potrzeby oświatowe 'vvojewództwa oraz inicjuje
prawidłowe ich zaspokajanie,
2) opiniuje kryteria podziału środków budżetowych będą
cych w dyspozycji kuratora ośwlaty. przeznaczonych na
oświatę.

4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
sprawy istotne dla szkoły lub .placówki, .

-1286

Dziennik Ustaw Nr 95 .'
.

~.

t.

5) .z własnejinicjalywy ocenrasytuację oraz stań szkoły lub

placówki i: Występuje z Wnióskami do dyrektora, rady
pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placóvvkę o.razdo wojewódzkiej rady.oświat!lwej, w szczególności w; .'sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadabowiązkawych. ·
3. W celu wspierania działalnaści statutawej szkaly lub
placówki rada s~kały IUbplacówki'maie gramadzić fundusze
z dobrawalnych składek araz innych źródeł. Zasady wydatkawania funduszy rady szkoły lub placówki akreśla regulamin, a którym mawa wart. 51 ust. 5.

Art. 51. 1. W skład rady szkały lub placówki

wchadzą

w równej liczbie:
1) , nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) radzice wybrani przez agół radziców,

liczyć

co. najmniej 6 asób.

człanków rady szkały lub placówki
statut szkały lub placówki. Statut szkały lub placówki
maże przewidywać rozszerzenie składu rady a inne asaby niż
wymienione w ust. 1.

3. Tryb wyboru

4. Kadencja rady szkały lub placówki trwa 3 lata. Statut
lub placówki maże dapuszczać dakanywan ie caracznej zmiany jednej trzeciej składu rady.

szkały

szkały lub placówki uchwala regulamin swajej
araz wybiera przewadniczącega. Zebrania rady

5. Rada

są protakaławane.
szkały lub placówki maże
daradczym, dyrektar szkoły lub pla-

6. W pasiedzeniach rady
brać udział,

z

głasem

cówki.

7. Da udziału w pasiedzeniach rady szkały lub placówki
magą być

zapraszane przez przewadniczącega, za zgadą lub
na wniasek rady, inne asa by z głasem daradczym.

8. Rady szkół lub placówek magą
sabą, ustalając

zasady i zakres

porazumiewać się

ze

współpracy.

9. Pawstanie rady szkały lub placówki pierwszej kadencji arganizuje dyrektar szkały lub placówki na łączny wniasek
dwóch spaśród następujących padmiatów:

może także przybrać inną

Art. 54. 1. Rada rodziców

maże występawać

da rady

szkały lub placówki, rady pedagagicznej i dyrektora szkoły

lub placówki z wniaskami i apiniami dotyczącymi wszystkich
spraw szkały lub placówki.
2. W celu wspierania działalnaści statutawej szkały lub
placówki rada rodziców może gramadzić fundusze z dobrowolnych składek radziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady radziców określa regulamin,
o którym mawa wart. 53 ust. 3.

Samarząd twarzą

działa

samarząd

wszyscy uczniowie szkały lub pla-

cówki.
działania arganów samorządu
regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głasa
waniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samarządu
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i

określa

4. Regulamin samorządu nie
statutem szkoły lub placówki.

maże być

sprzeczny ze

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagagicznej oraz dyrektarawi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności datyczących realizacji padstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawa do zapaznawania się z pragramem nauczania,
z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawa da jawnej i umatywawanej oceny pastępów
w nauce i zachowaniu,
3) prawa da organizacji życia szkalnega, umożliwiające
zachawanie właściwych praparcji między wysiłkiem
szkalnym a możliwaścią rozwijania i zaspakajania włas
nych zainteresowań,
4) prawo redagawania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświato 
wej, sportawej oraz razrywkawej zgadnie z własnymi
potrzebami i możliwościam i organizacyjnymi, w parazumieniu z dyrektorem,

1) rady pedagagicznej,
2) rady rodziców,
3) samarządu uczniawskiega.

Art. 52. 1. Minister Edukacji Naradawej

4. Reprezentacja rodziców
w ust. 1.

nazwę niż określana

2.

akreśla

działalnaści

3. Rada radziców uchwala regulamin swajej dZ,iałalno
który nie maże być sprzeczny ze statutem szkoły lub
placówki.

ści,

Art. 55. 1. W szkale i placówce
uczniawski, zwany dalej "samorządem".

3) uczniawie wybrani przez agół uczniów.

2. Rada pawinna

Poz. 425 .

określi

typy
szkół i placówek, w których w skład rady szkały lub placówki
nie wchadzą radzice lub uczniawie.
2. W szkałach lub placówkach, w których rada nie
zastała pawołana, zadania rady wykanuje rada pedagagiczna.

Art. 53. 1. W szkale i placówce może działać rada
rodziców, stanawiąca reprezentację radziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół radziców uczniów tej szkoły lub placówki. .

6) prawo wybaru nauczyciela pełniącego ralę opiekuna
samarządu.

6. Minister Edukacji Naradawej akreśli typy szkół i placówki, w których nie tworzy się samorządu uczniawskiega.
Art. 56. 1. W szkale i placówce magą działać, z wyjąt
kiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalnaść wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie
i wzbogacanie farm działalności dydaktycznej, wychawawczej i opiekuńczej szkały lub placówki.
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2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia . i szkół medycznych dokumentację przejmują odpowiednio
i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor Ministrowie Kultury i Sztuki oraz Zdrowia i Opieki Społecz- _
szkoły lub placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków - nej, a w przypadku szkół, o których mowa wart. 29, właściwi
'
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady ministrowie.
szkoły lub placówki.
3. Przepisy- 'ust. 1 i -2 stosuje się odpowiednio do
Art. 57. Przepisy art. 50-56 nie dotyczą szkól i placó- placówek publicznych.
wek niepublicznych. _
Art. 60. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:
Rozdział 5
1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zaOrganizacja kształcenia, wychowania i opieki
dania,
w szkołach i placówkach publicznych
2) organ prowadzący szkolę lub placówkę,
Art. 58. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się
na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ,
nazwę i siedzibę, a w przypadku szkół zawodowych także
profil kształcenia zawodowego.
2. Akt założycielski szkoły podstawowej publicznej,
oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także jej
zasięg terytorialny (obwód), a w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących
do jej obwodu, a także podporządkowane jej organizacyjnie
szkoły filialne.

organizację szkoły

5) zakres
szkoły

placówki oraz ich kompetencje,
lub placówki,

zadań nauczycieli oraz innych pracowników
lub placówki,

6) zasady rekrutacji uczniów,
7) prawa i

obowiązki

uczniów.

2. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół
artystycznych - Minister Kultury i Sztuki określają ramowe statuty poszczególnych typów szkół i placówek publicznych.

publicznej przez osobę prawną (z
gminy i związku komunalnego) lub fizyczną
wymaga zezwolenia kuratora oświaty, a w przypadku szkoły
lub placówki artystycznej, medycznej oraz rolniczej lub
gospodarki żywnościowej odpowiednio zezwolenia Ministra: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.

3. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są
sprzeczne z prawem. Od decyzji kuratora radzie szkoły lub
placówki przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej .

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 3, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu,
powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok otwarcia szkoły.

4. W stosunku do artystycznych, medycznych oraz
rolniczych lub gospodarki żywnościowej szkół publicznych
uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje odpowiednio Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

3.

Założenie szkoły

szkoły łub

3) organy
4)

wyjątkiem

5. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozwarunki udzielenia zezwolenia na założenie

porządzenia,
szkoły.

Art. 61. 1. Struktura organizacyjna
wej obejmuje klasy l-VIII.

szkoły

podstawo-

6. Organ lub osoba, o których mowa wart. 5 ust. 2,
zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski
oraz nadaje pierwszy statut.

2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, za zgodą kuratora oświaty, mogą być tworzone szkoły
obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także
szkoły filialne.

7. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej, medycznej oraz rolniczej lub gospodarki żywnościowej odpowiednio Ministrom: Kultury
i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Art. 62. 1. Organ prowadzący szkoły lub placówki
typów może je połączyć w zespół szkół i placówek.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad
szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół,
o ile statut zespołu szkół nie stanowi inaczej.

Art. 59. 1. Szkoła publiczna może być w porozumieniu z kuratorem oświaty zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez
ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej; organ prowadzący szkołę jest obowiązany
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie
jest położona szkoła.
2. Dokumentację zlikwidowanej
przejmuje kurator oświaty. W przypadku

szkoły

publicznej
szkół artystycznych

różnych

2. Dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy.
3. Utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art. 58,
z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady
szkół i rady pedagogiczne.
4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie
postanowienia organizacyjne zawarte w statutach połączonych szkół.

zespołu szkół tracą moc

5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek może
zespół rozwiązać oraz nadać szkołom lub placówkom wcho dzącym

dotychczas w

skład zespołu odrębne

statuty.

Dziennik Ustaw Nr 95

-1288 -

Art. 63. ·Rok szkolny we wszystkich szkołach i placowkach rozpoczyna się z dnIem 1 września każdego rOku.
s kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.
Art. 64. Podstawowy.mi formami działamości ·dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
2) zajęcia lekcyjne fakultatywne,
3) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla

uczniów

rnających trudności

wspomagające

w nauce oraz inne zajęcia
rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami

rozwojowymi,
5) w ponadpodstawowych szkołach zawodowych -praktyczna nauka zawodu.

Art. 65. Czas trwania nauki w poszczególnych typach
publicznych, z wyjątkiem szkół podstawowych, okreś
ramowe plany nauczania.

szkół
lają

A r t. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo
ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub
tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.
pełnoletniego

2. Minister Edukacji Narodowej określi szczegółowe
zasady i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1,
oraz org a nizację indywidualnego programu lub toku nauki.
Art. 67. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić mozliwość korzystania z:
1)

pomieszczeń

do nauki z

niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,
3)

świetlicy,

4) gabinetu lekarskiego i dentystycznego oraz pomieszczeń

administracyjno-gospodarczych,
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych .

2. Wymagania
być spełnio ne

w

organizowane na zasadach
piSach.

określone

szkołach

dla

w ust. 1 pkt 3- 5 nie

określonych

w

odrębnych

prze-

2 . .ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają młodzieży
w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nalJki po ukończeniu tej
szkoły, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz .uzupełnienie
wykształcen ia podstawowego.
3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia,
zasady organizacji kształcenia młodzieży w Ochotniczych
Hufcach Pracy.
się

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,

Poz.425

Art. 70. 1. Praktyczna nauk~ zawodu może odbywać
w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach państ

wowych, indywidualnych gospodarstwach rolnych orazjednostkach organizacyjnych osób prawnych i fizycznych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki
zawodu, a także prawa i obowiązki podmiotów, o których
mowa w ust. 1, oraz uczniów odbywających praktyczną
naukę zawodu.

Art. 71. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje, organizację oraz zasady działa
nia placówek publicznych, o których mowa wart. 2 pkt 3-5
i 10.
Art. 72. 1. Dzieciom i młodzieży pozbawionym cał
kowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej kurator oświaty
organizuje opiekę w rodzinach zastępczych.

2. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
je na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

następu

3. Dziecko może być również umieszczone w rodzi nie zastępczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy
powierzenia dziecka, zawartej na pi śm ie między rodziną
zastępczą a kuratorem ośw i aty wlaściwym dla miejsca zamieszkania tej rodziny, o czym zawiadamia sąd opiekuńczy.
W razie wątp liwości co do spelnienia warunków wymienionych wart. 73, kurator oś wiaty przekazuje sp rawę sądowi
opiekuńc zemu.

muszą

dorosłych .

Art. 68. 1. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister
Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określą, w drodze .rozpor.ządzenia. zasady
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
2. Właściwi ministrowie w porozumieniu z .Ministrami
Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej mogą
określać, w drodze rozporządzenia, organizację i zasady
dzialania ośrodków doskonalenia zawodowego i innych
placówek kształcenia ustawicznego doro słych.
3. Rada Ministrów moze określić, w drodze rozporzą
dzenia, zasady odpłatności za naukę w ośrodkach doskonalenia zawodowego i innych placóWkach kształcenia ustawicznego dorosłych.
Art. 69. 1. Zadania w zakresie kszta!ceniai wf'chowania młodzieży wykonują także Ochotnicza Hufce P(IICY

4. Rodzina zast ępcza podejmuje obowiązek opieki nad
dzieckiem i jego wychowania z dniem umieszczenia dziecka
w rodzinie zas tępczej na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego lub z dniem zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 3.
Art. 73. Pełnien ie funkcji rodziny zastępczej może być
powierzone malżeństwu lub osobie nie pozostającej w zwią
zku małżeńs kim, jeżeli spełniają następujące warunki:
1)

dają rękojmię należytego

wykonywania

zadań

rodziny

zastępczej,

2)

mają

obywatelstwo polskie,

stałe

miejsce zamieszkania

w Polsce i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3) .nie były pozbawione praw rodzicielskich i opi ekuń
czych,
chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą
nad .dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświad
czeniem 1e1<ars1dm.

4) nie

są

Qpiekę

-
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cznych oraz roln iczych i . gospodarki żywnościowej - odpowiednio Ministrowie: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Rolnictwa i Gospódarki Żywnościowej okreArt. 74. 1. Kurator oświaty właściwy dla miejsca za - ·,. ślają, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zasady tworzenia,
mieszkan ia rodziny' zastęp czej udziela dzieciom umieszczoprzekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady
nym w rodzinach ' zastępcz ych pomocy pienięż nej na częś
działania zakładów kształcenia nauczycieli, a także zasady
ciowe pokrycie kosztów ich utrzymania . .
sprawowania nadzoru pedagogicznego.
5)

od powiednie warunki mieszkaniowe oraz stale
utrzymania .

źród!o

2.

P odstawą

za warta

przyzna nia pomocy pieniężnej jest umowa
kura torem oświaty a rodz i ną za s tęp czą.

mięCilY'

3. Rodzice, których dzieci prze bywają w rodzinach
do o dpłatnoś c i z tego tytułu .

zastęp czych, są obo wiązani

4. R3da Ministiów

określ i

w drodze

rozporządzenia :

1) szczegó!owe zasady doboru rod2;in zastępczych oraz
umieszcza nia dzieci w tych rod zinach,
2) formy, zakres i wyso k o ś ć pomocy państwa na rzecz
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ,
3)

wysokość i zasady odpłat ności rodziców za pobyt ich
dzieci w rodzinach zast ępczych oraz postępowanie
w tych sp rawach.

Art. 75 . 1. R ozw i ązani e z rodziną zastępczą umowy
powierzenia dzi ecka, o której mowa wart. 72 ust. 3,
n a stępuj e po upływie 3 miesięcy od wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez jedną ze stron .

2. Kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania
rodziny zastępczej moż e rozwiązać z tą rodziną umowę
powierzenia dziecka bez wypowiedzenia w razie:
1)

rażącego

z

niewywi ązywania

się

rodziny

zastępczej

przyjętych za dań ,

2) ustania warunków wymaganych do pełnienia funkcji
rodz iny zastępczej, wymienionych wart. 73 pkt 1 i 3.

3. W ra zie ro z wiązania z rodziną zastępczą umowy
powierzenia dziecka. kurator oświaty właściwy dla miejsca
zamieszkania tej rod zi ny ma obowiązek zapewnienia dziecku
dalszej pieczy i wychowania.

Art. 76. 1. Kurator oświ a ty udziela usamodzielniają
cym się w yc howankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rod zajów placówek opiekuńczo-wychowa 
wczych. pozbawionym całko wi cie opieki rodzicielskiej, jednorazO'.'1Iej pomocy p ieniężn ej na zagospodarowanie'.
2. Min ister Edukacji Narodowej określa wysokość i w arunki udzielania pomocy oraz rodzaje placówek, o których
mowa w usL i .
Rozdzial6

Zak łady kształcen ia

nauczyci eli

p rzyjmują

kandydatów posiadających św ia dectwo dojrzało ści, a jeżeli
organizowane na podbudowie prograrnowej szkoly innej
niż śre dnia, umożl i wiają uzyskan ie świadectwa doj rzalości.
Uprawnienia absolwentów zak fadów kształcenia na uczycieli.
okreś! aj'lodrębne ' przepisy . .
są

2. Minister Edukacji Narodowej, a w odniesieniu do
nauczyc ieli szk ół artystycznych, medy-

zakładów kszt ałcen i a

Edu kacji Naro dowej określa,
rod zaje, zasady tworzenia. prze kształcania i likwidowania oraz zasady działania pl acówek
doskonalenia nauczycieli.

Art. 78. 1. M inister

w drodze

rozporządzenia,

2. Ministrow ie: Kultury i Sztuki. Zd rowia i Opieki Spolecznej ornz Rolnictwa i Gospodarki Żywn ościowej o kreśl ają,
w drodze rozporządzenia , rodzaje. zasady tworzenia, prze kształcania i likwidowania oraz zasady dzialania placów ek
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmi otów zawodowych odpowiednio szkół: artystycznych, medycznych
oraz rolniczych i gospodarki żywn ościowej.
Rozdział

Finansowanie

szkół

7

i placó wek publicznych

Art. 79. 1. Szkoły i placówki publiczne prowadzone
przez ministrów i inne organy administracji rządo wej oraz
gminy i związki komunalne są jednostka mi budżetowy m i lub
zakładami budżetowym i i pro wadzą g ospodarkę ti n am;ową
na zasadach określonych w od rębnych przepisach.
2. Szkoły i placówki, o których mowa w ust. 1, będące
jednostkami budżetowymi mogą tworzy ć środki specjalne na
zasadach określonych w odrębny ch przepisach.

3. Plan finansowy środk ó w specj alnych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor na w niosek rady sz koły lub
placówki.
Art. 80. 1.

publ iczne nie wymienione wart. 79
zasad określo nych
przez organ prowadzący s zkołę. S z koły te otrzymują na
każdego ucznia dotacje z bud że tu państ wa na działa ln ość
dydaktycz ną i opiekuń czo-wychowawczą, w tym na utrzymanie obiektów, w wysokoś c i odpow iadaj ącej wydatkom na
jednego ucznia ponoszonym w tego samego typu szkołac h
publicznych prowadzonych przez organy, o których mow a
wart. 79 ust. 1.
Szkoły

prowadzą gospodarkę finan sową według

okre śl a , w drodze rozporządze nia,
zasady usta lan ia wysok ośc i i udzielania dotacji,
o których mowa w ust. 1.

2. Rada Ministrów

Zaldady ksztal c en i a i placówki doskonalenia
nauczycieli

Art . )7. 1.

3. W zakresie nie uregulowa nym od miennie w przepisach, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy
dotycząc e szkól publ icznych.

szczegółowe

Art. 81 . Szkoty i placówki publiczne są zwolnione
z podatkó w oraz opIat od n i eruchomości pozostających
w ich zarządz i e lub u ż ytkowa niu .
Rozdział

Szkoły

8

i placówki niepu bliczne

Art. 82. 1. Osoba prawna lub fizyczna może zał ożyć
szk ołę lub pt3ców kę niepubliczną ' po uzyskaniu wpisu

do ,

-
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2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,

do ewidencji powinno

zawierać:

4)

organizację szkoły

lub placówki,

i;i

1) ozn aczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę łub
p lacówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoly
lub placówki,

2) określenie typu szko ły lub celu placówki, a w przypadku
sz k oły zawodowej także profilu kształcenia zawodowego oraz daty ro zpoc zęcia funkcjonowania,

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na
ność sz k oły lub placówki.

3) wskaza nie miej sca prowadzenia szkoły lub placówki
i warunków lokalowych zapewniających bezpieczeńst
wo osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie
z odrębnymi prze pisami,
4) statut

szkoły

lub placówki,

5 ) dane dotyczące kw ałifikacji pracown ików pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
w szkole lub placówce,
6) w przypadku s zkoły podstawowej zobowiązanie do
stosowania minimum programowego oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów, a także zatrudniania
nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla
szkół publicznych.

działal

3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją
z końcem roku szkolnego. W tym przypadku
osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie
jest polożona szkoła lub placówka.
zlikwidować

4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się
kuratorowi oświaty, z tym że dokumentację szkoły artystycznej przekazuje się Ministrowi Kultury i Sztuki, a szkoły
medycznej - Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.

Art. 85. 1. Szkole podstawowej niepublicznej, założo
nej zgodnie z art. 82 ust. 1- 3, przysługują uprawnienia
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

3. Kurator oświaty dokonuje wpisu do ewidencji w cią
gu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszają
cem u zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświad
czenia przekazuje właściwemu org an owi podatkowemu.

2. Kurator oświaty, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozprzez szkolę, jest obowiązany sprawdzić spelnienie warunków określonych wart. 82 ust. 2 pkt 6.

4. Kurator ośw iat y wydaje decyzję o odmowie wpisu do
ewidencji, jeżeli:

szkołę niepubliczną,

1)

zg łoszenie

nie zawiera danych w ymienionych w ust.
2 i mimo wezwania nie zostało uzupełn i one w wyznaczonym terminie,

3. Kurator oświaty na wniosek osoby prowadzącej
nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej, nadaje szkole, w drodze decyzji, uprawnienia szkoły
publicznej, jeżeli stwierdzi spełnianie przez tę szkołę warunków określonych wart. 7 ust. 3.

wykreśleniu

przez szkołę lub placówkę w terminie w skazanym w zg łosze niu do ewidencji,

2. Minister Edukacji Narodowej, nadając uprawnienia,
o których mowa w ust. 1, może także określić warunki
funkcjonowania szkoły jako eksperymentalnej.

Art. 83. 1. \N pis do ewidencji podlega
w przypadkach:
1)

poczęcia działalności

Art. 86. 1. Minister Edukacji Narodowej może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoly publicznej szkole nie
spełniającej warunków okreś lonych wart. 7 ust. 3, jeżeli uzna
ją za eksperymentalną ·

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązują
cym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

niepodjęcia d ziałal no śc i

2) prawomocnego orzeczenia sąd u
fizycznej, p ro w a d zącej szkołę lub
nia działa l ności oświatowej,

zakazuj ąc€go
placówkę ,

osobie
prowadze-

3) stwierdzenia, w t rybie nadzoru pedagog icznego, że
działalność szko ł y lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej są
także nie wy peł niane zobowiązania, o których mowa
wart. 82 ust. 2 pkt 6 - jeżeli osoba prowadząca szkołę
lub placówkę w wyzn aczonym terminie r,ie zastosowała
się do poleceń organu sprawując ego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji,
w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Art. 84. 1. Szkoła lub placówka dziala na podstawie
statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,

,,~..

Art. 87. W stosunku do szkół artystycznych i medycznych uprawnienia kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej wymien ione wart. 85 ust. 3 i art. 86 przys ługują
odpowiednio Ministrom Kultury i Sztuki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej .
Art. 88 . Uprawn ienia szkoly publicznej, uzyskane zgo dnie z art. 85 ust. 1 lub 3, art. 86 ust. 1 i art. 87, mogą zostać
cofnięte przez organ, który je na dał, j eżel i w trybie nadzoru
pedagogicznego zostanie ustalon e ni espe łnianie warunków,
o których mowa wart. 7 ust. 3, albo ustaną przeslanki uznania
szkoły za ekspe r ymentalną . Cofnięcie uprawn ie ń następuje
w drodze decyzji i w przypadku szkoły podstawowej jest
równoznaczne z jej l i kwidacją.
Art. 89. 1. Nadzór pedagog iczny nad szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych sprawują wła
ściwi kuratorzy oświaty i ministrowie, zgodnie z art. 33 i art.
35 ust. 1- 3.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi
innymi niż te, o których mowa w ust. 1, oraz placówkami

-
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niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty i ministrowie, zgodnie z art. 33 lISt. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 35 ust.

1-3.
Art. 90. 1. Przedszkole niepubliczne i niepubliczna
szkoła podstawowa otrzymują dotacje z budżetu gminy,
z zastrzeżeniem art. 104 ust. 6.

2. Niepubliczna szkoła ponadpodstawowa o uprawmeniach szkoły publicznej otrzymuje dotację z budżetu
państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują
w wysokości do 50% wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach lub szkołach publicznych tego samego typu
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba
prowadząca szkołę przedstawi organowi właściwemu do
udzielania dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowaną liczbę
uczniów.
4. Szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, określa właściwa gmina.
5. Minister Edukacji Narodowej, a w odniesieniu do
artystycznych Minister Kultury i Sztuki, w porozumieniu z Ministrem Finansów. określą, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania dotacji,
o których mowa w ust. 2.

szkół

6. Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkopublicznej oraz placówki niepubliczne mogą otrzymywać
dotacje z budżetu państwa na zasadach określonych przez
Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem
Finansów.

Poz. 425

na zasadach Pfzwidzianych w umowach międzynarodo

wych.
2. W razie braku odpowiednich umów międzynarodo
wych, świadectwa, o których mowa w ust. 1, mogą być
w drodze nostryfikacji uznane za równoważne odpowiednim
świadectwom określonym w ustawie.
3. M inister Edukacji Narodowej w porozumieniu z wła 
ministrami określa zasady i tryb nostryfikacji świa
dectw.
ściwymi

Art. 94. 1. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie
nauczycieli może odbywać si ę za granicą, na podstawie
umów międzynarodowych lub zaproszenia podmiotów zagranicznych.
2. Minister Edukacji Narodowej określa zasady i wa runki kierowania uczniów i nauczycieli za g rani c ę w celach
określonych w ust. 1.

Art. 95. Minister Edukacji Narodowej określ i , w drodze
rozporządzenia,

zasady i warunki zatrudniania w szkołach
i pfacówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

Art. 96. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, przedsięwzięcia i środki dla zmniejszan ia różnic
w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między
poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza między ośrod 
kami wielkomiejskimi i wiejskimi.

ły

7. Zwoln ienia z podatków i opłat o których mowa wart.
81 , stosuje się również do szkół i placówek niepublicznych.
Rozdział

9

Przepisy szczególne

Rozdzial10
Zmiany w przepisach

obowiązujących

Art. 97. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25 poz. 187 i Nr 31 poz.
214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r.
Nr 4, poz. 24, Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197
i 198. Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423) wprowadza się
następujące zmiany:

Art. 91. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy
materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budże 
cie państwa lub budżecie gminy.

1) w preambule wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia,
warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1.

2)

Art. 92. 1. Uczniowie mają prawo do opieki zdrowotnej, a w szczególności do korzystania z bezpłatnych świad 
czeń leczniczych i rehabilitacyjnych zakładów społecznej
służby zdrowia.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej określa, w drodze
rozporządzenia, zakres, organizację oraz formy opieki zdrowotnej nad uczniami.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do szkół i placówek
kształcenia dorosłych .

Art. 93. 1. $wiadectwa ukończenia. szkoły oraz świa 
dectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom ukończen i a odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości określonym w ustawie.

wej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej",

w art. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy
pedagogiczni:
a) przedszkoli i szkół publicznych oraz zakła 
dów kształcenia i placówek doskonalenia
nauczycieli.
b) placówek
oświatowo - wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych, .
ochotniczych hufców pracy i ośrodków adopcyjnych, prowadzonych przez ministrów i inne
organy administracji oraz gminy na pod stawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425),"
b) w pkt 5 skreśla się wyraz "szkołach" i przecinek po
tym wyrazie, a wyrazy "związki spółdzielcze" zastępuje wyrazem " spółdzielnie",
e) w pkt 7

skreśla s i ę wy~azy

.. politycznych

j" ,
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d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
,,8) nauczyciele zatrudnieni w szkoł~ch niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie ustalonym ustawą."

3) w art. 2 wyrazy "Milicji Obywatelskiej"

Poz. 425

13) art. 17 otrzymuje brzmienie:
"Art. 17. 1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy.
powołani na stanowisko kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący
do pracy w urzędach administracji państ
wowej na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk.";

2. Nauczyciele

zastępuje się

wyrazem "Policji";

4) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) organie
lenia -

nadzorującym szkołę bez bliższego okreś
rozumie się przez to organ lub osobę

prowadzącą szkołę";

14) wart. 23:

5) wart. 5:

~

uprawniony do mianowania" zastępuje się wyr;uami
"Dyrektor szkoły";
b) w ust. 3 wyrazy "organ właściwy w myśl art. 11" oraz
wyrazy "właściwy organ nadzorujący szkołę" zastępuje się wyrazami "dyrektora szkoły",

.:>} skreśla się ust. 2;

6) wart. 6 w ust. 1 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej jako państwa socjalistycznego" zastępuje siO
wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej";

15)

w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Dyrektor szkoły może ustalić

7) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "rady pedagogicznej" dodaje się wyrazy "i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących";

8) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"Art. 8. Organy uprawnione do sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz zasady sprawowania
go nadzoru określają odrębne przepisy." ;

te-

9) w art. 10 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata, w pełnym
wymiarze zajęć, pracę pedagogiczną w szkole lub
pracę dydaktyczną na stanowisku nauczyciela aka demickiego, która została pozytywnie oceniona.
Jeżeli w okresie trzech lat nieprzerwanej pracy
w szkole licząc od dnia zatrudnienia nie dopełniono
obowiązku oceny pracy nauczyciela, a spełnia on
pozostałe warunki do mianowania, uzyskuje mianowanie z mocy prawa. Do okresu nieprżerwanej
pracy wlicza się przerwy z powodu choroby lub
urlopów, innych niż wypoczynkowy, trwające łącz
nie nie dłużej niż trzy miesiące. W przypadku
przerwy trwającej dłużej niż trzy miesiące, okres
trzyletniej pracy przedłuża się o czas przerwy przekraczającej trzy miesiące,";

"Art. 11. Nauczycieli mianuje lub zawiera z nimi umowy
O pracę dyrektor szkoły.";
.
się

negatywną

ocen,

pracy nauczyciela.",
b) w ust. 2 wyrazy "Organ bezpośrednio nadzorujący
szkołę" zastępuje się wyrazami "Dyrektor szkoły",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Nauczyciel ma prawo odwołać się od niesłusznej
jego zdaniem oceny do organu nadzorującego
szkołę w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia
o ocenie. Organ nadzorujący szkołę rozstrzyga
odwołanie w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad sikołą.";

16) w art. 25 wyrazy "wydaje organ uprawniony do jego
mianowania" zastępuje się wyrazami "podejmuje dyrektor szkoły";

17) wart. 26 w ust. 2 wyrazy "organ uprawniony do
mianowania nauczyciela" zastępuje się wyrazami "dyrektor szkoły";

18) wart. 28 w ust. 2

skreśla się

wyraz "właściwy";

19) wart. 35 w ust. 2 skreśla się wyraz właściwego" oraz
wYrazy "szczebla wojewódzkiego lub centralnego";
II

20) wart. 42:
a) w ust. 4 wyrazy "w uzgodnieniu z radą pedagogiczną" zastępuje się wyrażarni

"po zasięgnięciu opinii

rady pedagogicznej",

10) art. 11 otrzymuje brzmienie:

11) w art. 12 w ust. 3 dodaje

nadzorujący szkołt

a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "Organ

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "instruktorów" dodaje siO
wyrazy "oraz kierowników", a po wyrazie " zakwatei'ft
rowania" skreśl a przecinek i dodaje wyrazy Iloraz
i?
w ochotniczych hufcach pracy",

zdanie drugie w brzmie·

ni u:
"Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może

zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia
zawodowego w określonej formie.",
12) wart. 15 wyrazy" Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej'":

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
,,7. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze
w szkołach obniża się wymiar obowiązkowych
zajęć, określonych w ust. 1, 'w rozmiarach uzależ
:1~
nionych Oq wielkości i rodzaju szkoły oraz we. runków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku
realizacji tych zajęć. Dotyczy.to r,ównież nauczy..,
cieli, którzy pełnią funkcje kierownicze w zastęp
stwie nauczycieli, którym powierzono pełnienie
tych funkcji.
" j;:.

"
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8. Zasady udzielania i rozm iar zn iż e k, o których
mowa w ust. 7, oraz zasady zw alniania od
o b owiąz ku rea lizacj i zajęć , o których mowa
w ust. 1, określa Minister Edukacj i Narod~wej
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami,
a w odn iesieniu do szkół artystycznych - Minister Kult ury i Sztuki w porozum ieniu z Ministrem
Edukacji Naro.dowej ." ;

Paz. 42.5
do rozpatrywania odwola ń od orzeczeń kom isji
dyscyplinarnych wymienionych w ust. 1.",
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

,,5. Od prawomocnych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych odwoławczych komisj i dyscyplinarnych przy Min istrze Edukacji Narodowej oraz
przy Mi nistrze Kultury i Sztuki, orze kaj ąc yc h
karę, o której mowa wart. 76 ust. 1 pkt 4,
ukaranemu sł u ży prawo wniesienia odwołania
do Sądu Najwyższego , w terminie 14 dni od daty
doręczenia orzeczenia." ;

21 ) W. art. 50:
a) w ust. 1 i 2 wyrazy " Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastę puj e s.i ę wyrazami " Rzeczypospolitej Pol skiej " ,

29) wart. 82 ust. 2 otrzymuje brzmie nie:

b) w ust. 2 i 3 wyrazy " Rada Pa ństw a " zastępuje się
wyrazami " Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej";

,,2.

22) w art. 53:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,, 4. Organy nad zorujące sz koły mogą two rzyć słu żby
socjalne powołane do gospodarowania tymi
funduszami, przeznaczonymi na wspólną działa 
lność socjalną i pomoc m i estkaniową dla praco wn ików." ,
b)

skreśla się

30) wart. 83 w ust. 1 wyrazy "Organ bezpośredni o nad zorujący szkołę " zastępuje się wyrazami " Dyrektor szko ły" ;

31) wart. 95 skreśla
nych i";

a)

23) wart. 54:

b) w ust. 3 wyrazy "terenowe organy administracji
państwowej .s topnia podstawowego" zastępuje się
wyrazami "organy nadzorujące szkoły",
c) w ust. 4 wyrazy "terenowy organadmin4stracji państ
wowej" zastęp uje się wyrazami " organ nadzorujący
szkołę" ;

24) wart. 55 oraz wart. 56 w ust. 2 wyrazy "terenowe
organy administracji państwowej stopnia podstawowe go" zastępuje się wyrazam i "organy nadzorujące szkoły" ;

wyraz

"bezpośrednio";

26) wart. 70 w ust. 1 wyrazy "organ nadzmujący szkołę"
zastępuje się wyrazami " dyrektor szkoły" ;
27) wart. 73 w ust. 1 wyrazy "organ bezpośrednio nadzorujący szkołę" zastępuje się wyrazami "dyrektor szkoły" ;

28) wart. 77:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1 . W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne
przy kuratorach .oświaty dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa .
Vrugąinstancją

dwukrotni e wy·razy " politycz-

się

oznacza

się

jako ust. 1,

ust. 2 i 3 w brzmieniu:

,,2. Do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązującego wym iaru
zajęć w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych mają zastosowan ie
przepisy art. 6 ust. 1, art. 46, 50-52, 57, 59, 62,
art. 83 ust. 2 i 3, art. 86 i 88-91 .
3. Zakres stosowania ustawy do nauczycieli za trudnionych w szkołach oraz placówkach
oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo-wy
cbowawczych prowadzonych przez kośc i oły
i inne związki wyznaniowe określają od rębne
przepisy,"

zorujących szkoły" ,

2.

się użyte

dotychczasową treść

b) dodaje

a) w ust. 2 wyrazy " terenowych organów 'administracji
państwowej" zastępuj e się wyrazami " organów nad -

skreśla się

Obowiązek wykonania postanowi eń ust. 1 spoczywa na dyrektorze szkoły i organie n a dzo ruj ą 
cym szko łę .";

32) wart. 97:

ust. 5 i 6;

25) wart. 61 w ust. 2

.,cl

Art. 98. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214,
z 1984 r. Nr 35 poz. 187, z 1'988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr
4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121
oraz z1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 88, poz. 400) wart. 53 ust.
1 otrzymuje brzmienie:
,,1.

Urzędnikom państwowym zatrudnionym ma stanowisku
kuratora oświaty lub zatrudn ronym w urzędach organów
administracji państwowej na stanowiskach wymagają 
cych kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone wart. 30, 31 , 32 ust. 3, art. 33, 36, 46,
50-52, 57- 60, 86 i 88- 90 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, a ok res zatrudnienia na tych
stanowiskach wlicza się do okres u zatrudnienia, od
którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej
ustawie."

w sprawach dy,scyplinaflil~ch
nauczycieli jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji Narodowej,
Art. 99. W ustawie z dn ia 23 paź diiernika 1987 r.
a w sprawach dyscyp.l inamych nauczycieli szkół , . outworzegiu UfZędU Ministra Edukacj i Narodowej (Dz. U.
artystycznych - ,odwoławcza komisja dyscypN( 33, p.oz. 178 i z 1990 r. Nr 65, poz. 385) wart. 2
IiAarna przy Ministrze Kultury i Sztuki, powołane
w pkt 1:

-
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brzmienie:

"b) ustalanie organizacji i zasad działania publicznych
placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuń
czo-wychowawczychoraz ramowych statutów poszczególnych typów szkół, a także przedstawianie
wniosków w sprawach tworzenia, znoszenia, łącze
nia i p rzekształcania szkół wyższych,
c) usta lanie ramowych planów nauczania, minimum
programowego wychowania przedszkolnego oraz
min imum programowego obowiązkowych przedmiotów nauczanych w szkołach publicznych, a także zestawu dopuszczonych do użytku szkolnego
pod rę czników szkolnych oraz zalecanych środków
dydaktycznych,";
2) dodaje

się

lit. d) w brzmieniu:

"d ) nadzorowanie działalności kuratorów oświaty bę
dących terenowymi organami rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty ,";
. " 3) lit. g) otrzym uje brzmienie:
"g) ustal anie warunków przyjmowania dzieci i młodz i e
ży

do publicznych
-wychowawczych
czych," ;

szkół

i

i placówek

oświatowo

opiekuńczo-wychowaw 

Przepi sy

" i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad prowadzonymi szkołami oraz koordynowanie wykonywan ia nadzoru pedagogicznego na terenie
kraju;" .

Art. 100. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r.

O stosunku
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51. poz. 297, Nr
55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504) wprowadzą się następujące
zmiany:

Państwa

- 1) wart. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
szkół publicznych może
odbywać się również w. szkołach na zasadach określonych w odrębnej ustawie:",
'

przejściowe j I<ońcowe

Art. 104. 1. Prowadzenie szkół podstawowych, z wypodstawowych specjalnych (w tym szkół przy
karnych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych. przechodzi do obow i ąz
kowych zadań własnych gmin z dniem l ' stycznia 1994 r.,
chyba że szkoły te zostaną wcześniej przekazane w trybie
okr eśl onym w ust. 2.

z akładach

2. Kurator oświaty za zgodą gminy lub na jej wniosek,
co najmniej na trzy mies iące przed rozpoczęc i em
roku budżetowego, przekazuje gminie prowadzenie' szkół
podstawowych jako zadanie własne. Przekazanie następuje
z 'początkiem roku budżetowego.
zgłoszo ny

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy szkółpódstawowych
przez kuratora ośw iaty po dniu wejścia w życ i e
niniejszej ustawy.

założonych

4. Prowadżenie szkół ponadpodstawowych. placówek
oraz szkół, o kt6rych' ~owa w ust. 3, m6że być przekażane
gminie na jej wniosek jako zadanie własne, za zgodą organu
prowadzącego szkołę.
'
,
5.

Składniki majątkowe szkół

określonym

w ust. 2i 4 wchodzą w
nego z dniem przekazania.

przekazanych w trybie
skład mienia komunal-

6. Do dnia 31 grudnia 1993 r. niepubliczne szkoły
podstawowe otrzymują dotacje z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
90 ust. 5.

Art. 105. Zadanie własne gmin w zakresie prowadze- ,
nia przedszkoli. o którym mowa wart. 5 ust. 5. staje się
zadaniem obowiązkowym z dniem 1 stycznia 1992 r.

,,2. Nauczanie religii uczniów

skreśla się

11

jątkiem szkół

4) lit i) otrzymuj e brzmi enie:

2) wart. 20

Poz. 425

w dniu wejścia w życie ustawy
lub prowadzone przez gminy stają się
publicznymi w rozumieniu ustawy.

Art. 106.

Działające

szkoły . państwowe
szkołami

ust. 2.

małego dziecka działające w dniu
w życie ustawy z dniem 1 stycznia 1993 r. przekształ
jach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29. poz. 155 ca się w placówki opiekuńczo-wychowawcze określ.<me
oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55. poz. 321 i Nr 86. poz. w ustawie, prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej
504) wprowadza się następujące zmiany:
, i podporządkowane mu organy.
1) wart. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
2. Rada Ministrów , określi szczegółowo zasady i, tryb
wejścia

,,3. Nauczanie religii uczniów szkół publicznych może
odbywać się również w szkołach na zasadach określonych w odrębnej ustawie.",
'

kuńczo-wychowawcze, o których mowa w ust. 1 ~

2) wart. 21

skreśla się

ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1.

Art. 102. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku
Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawoslawnego (Dz. U. Nr 66; poz: 287) skreśla się wart. 16 ust.
2 oraz oznaczenie ust. 1.

. ,.to

-

/'.

I

~.~' :'.

Art. 107. 1. Domy

Art. 101. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwaranc-

przekształcania

domów , małego dziecka w placówki opie-

Art. 108. 1. Nauczyciele. którym przed dniem wejśc ia
w życie ustawy powierzono funkcje dyrektora w szkoł~ch lub
placówkach publicznych, wykonują te funkcje nie dłużej niż
do dnia 31 sierpnia 1992 r.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którym funkcje
dyrektorów szkół lub placówek powierzono w drodze konkursu. Nauczyciele ci wykonują funkcje dyrektorów nie
dłużej niż 5 iat od dnia powierzenia.

Art. 103. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i ' kompetencji Określonych w ' ustawach
szczególnych pomiędzy ' organy gminy a 9rgany admini, stracji rządowej oraz o zmianjenięktórych, \!~~aw (Dz. U. .
. Art. 109. 1. Osoby pełniące
dnil,Jwejścia w , życie ,
. Nr 34~ poz,'19a/t"'r 43f. poz. ·253 i,Nt 87; poź; 50c;.) skreśla się ustawy' funkcje kuratorów oŚwiaty i Wychowania stają , się' ; ,
art. 9. " '" '
'
kuratorami oŚwiaty, o których mowa w ustawie.

- - -- - - - - - - -

w

- - - - - - -- - - - - - - - -

Dziennik Ustaw Nr 95

-

f.295 -

2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w zycIe
ustawy w kuratoriech oświaty i wychowania stają się pracownikami kuratoriów oświaty, o których mowa w ustawie.
prowadzące w dniu
wejścia w życie ustawy szkoły łub placówki niepaństwowe
dostosują zasady działania tych szkół lub placówek do
wymogów określonych w niniejszej ustawie w terminie do

Art. 110. Osoby prawne i fizyczne

dnia 31 sierpnia 1992 r.

Art. 111. Statuty szkół i placówek państwowych działających

w dniu wejścia w życie ustawy powinny być
dostosowane do wymogów tej ustawy do dnia 31 sierpnia
1992 r.

Art. 112. 1,. Do czasu

oraz organy uprawnione do wystawiania i aktualizowania
tych dokumentów.

Art. 113. ,1'. Z zastrzeżeniem ust. 2 przepisy wydane na
podstawie ustaw wymienionych wart. 114 obowiązują
w zakresie. w jakim nie są sprzeczne z n i niejszą ustawą, do
czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych
w ustawie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 1992 r.
2. Dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia szkół
i innych placówek, wynikające z przepisów wydanych na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy wymienionej wart. 114 pkt 2.
pozostalą.w mocy do czasu.wydania przepisów przewidzia nych wart. 29 niniejszej ustawy.

Art. 114.

odrębnego

uregulowania tlpra,wnień do przejazdów ulgowych, uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach, o których mowawart. 16 ust. 7,
oraz ich opiekunom przysługuje prawo do bezpłatnego
przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego w regularnej komunikacji otwartej oraz środ 
kami komunikacji miejSkiej od miejsca zamieszkania do

Tracą

moc:

1) dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym
(Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160. z 1971 r.
Nr 12, poz. 115 i z 1989 f . Nr 35, poz. 192).
2} ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty
i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12.
poz. 115, z 1972 r. Nr 16. poz. 1,14, 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).

szkoły.

2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu' z Mi...
nistrem Transportu i Gospodarki Morskiej określa, w drodze
rozporządzenia. wzór dokumentu uprawniającego do bezo,
płatnych przejazdów opiekunów; o których mowa w ust. t

Poz. 425 i 426

Art. 115. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z tym' że przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 1992 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa
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ROZPORZĄDZENIE,

MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 21, pai dziefl:tika 1,99-1 ~.
w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i piel'9. .
nacyjnych.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 28
października 1.947 r. 0-ubezpieczeniu rodzinnym (Oz: U. Nr

66, poz. 414, z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz
z 1989 r. Nr 35, poz. 192), art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i· ich
rodzin (Dz. U. Nr40. poz. 267, z 1984r. Nr 52, poz. 268 i 270,
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r.
Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36. poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87,
poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7; poz. 24 i Nr 80, poz. 350), art. 24
ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz.
33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1990 r. Nr 36. poz. 206),
art. 11 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu
społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r.
Nr 27, poz. 135., z 1989 r. Nr 35. poz. 190 i z 1990 r. Nr 36,
poz. 206), art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o' ubez-

pieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz
jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 ,
poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz; 169 i Nr 35, poz. 190 oraz
z 1990 r. Nr 36, poz. 206) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18
grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U.
z 1989 r. Nr 46, poz. 250 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza
się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 23 września 1991 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.
U. Nr 87, poz. 398).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi
szenia.

'wżycie z dniem ogło

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. SO'n;

