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1101
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie rodzajów szkó∏ i placówek, w których nie tworzy si´ rad rodziców
Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) szko∏y przy zak∏adach opieki zdrowotnej;

§ 1. Rad rodziców nie tworzy si´ w nast´pujàcych
rodzajach szkó∏ i placówek publicznych prowadzonych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego i ministrów:

5) szko∏y przy zak∏adach karnych;

1) szko∏y dla doros∏ych;
2) szko∏y policealne dla m∏odzie˝y;
———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

4) szko∏y przy zak∏adach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich;
6) szkolne schroniska m∏odzie˝owe;
7) placówki kszta∏cenia ustawicznego, placówki
kszta∏cenia praktycznego oraz oÊrodki dokszta∏cania i doskonalenia zawodowego;
8) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne;
9) m∏odzie˝owe oÊrodki wychowawcze i m∏odzie˝owe oÊrodki socjoterapii;
10) bursy i domy wczasów dzieci´cych;
11) biblioteki pedagogiczne.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2007 r.
Minister Edukacji Narodowej: R. Legutko

1102
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie standardów wymagaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów
wymagaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzania
———————
1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 846) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia;
2) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:
a) uchyla si´ standard wymagaƒ b´dàcy podstawà przeprowadzania egzaminu maturalnego
dla przedmiotu „J´zyki obce klasyczne i kultura
antyczna”;
b) po standardzie wymagaƒ b´dàcym podstawà
przeprowadzania egzaminu maturalnego dla
przedmiotu „J´zyk obcy nowo˝ytny dla osób
nies∏yszàcych” dodaje si´ standard wymagaƒ
b´dàcy podstawà przeprowadzania egzaminu
maturalnego dla przedmiotu „J´zyk ∏aciƒski
i kultura antyczna” w brzmieniu:

