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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie typów szkó∏ i placówek, w których nie tworzy si´ samorzàdu uczniowskiego
Na podstawie art. 55 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:
§ 1. Samorzàdu uczniowskiego nie tworzy si´
w nast´pujàcych typach szkó∏ i placówek:
1) przedszkolach;
2) szkolnych schroniskach m∏odzie˝owych;
3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym
poradniach specjalistycznych;
4) placówkach kszta∏cenia praktycznego oraz oÊrodkach dokszta∏cania i doskonalenia zawodowego;

———————

2)

7) specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych
i specjalnych oÊrodkach wychowawczych dla
dzieci i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) oÊrodkach umo˝liwiajàcych dzieciom i m∏odzie˝y
z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu g∏´bokim, a tak˝e dzieciom i m∏odzie˝y upoÊledzonym
umys∏owo ze sprz´˝onymi niepe∏nosprawnoÊciami realizacj´ odpowiednio obowiàzku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiàzku szkolnego i obowiàzku nauki;
9) zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

5) bibliotekach pedagogicznych;
1)

6) szko∏ach specjalnych dla dzieci i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

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.

10) szko∏ach przy zak∏adach karnych.
§ 2. Traci moc zarzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paêdziernika 1992 r. w sprawie typów publicznych szkó∏ i placówek, w których nie tworzy si´ samorzàdu uczniowskiego (Dz. Urz. MEN Nr 8,
poz. 37).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej: w z. M. Orzechowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i zwiàzków uczelni niepublicznych
Na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. 1. Rejestr uczelni niepublicznych i zwiàzków
uczelni niepublicznych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi si´ w formie elektronicznej.
———————
1)

2)

2. Dla uczelni niepublicznej i zwiàzku uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru prowadzi si´ odr´bne akta rejestrowe obejmujàce dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu.
§ 2. 1. Rejestr sk∏ada si´ nast´pujàcych ksiàg:
1) ksi´ga pierwsza — zawierajàca wpisy dotyczàce
uczelni niepublicznych;

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043
i Nr 227, poz. 1658.

