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917
USTAWA
z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Karta Nauczyciela oraz ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich
Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3:
a) po pkt 2d dodaje si´ pkt 2e i 2f w brzmieniu:
„2e) szkole rolniczej — nale˝y przez to rozumieç szko∏´ ponadgimnazjalnà kszta∏càcà
wy∏àcznie w zawodach dla rolnictwa, dla
których, zgodnie z klasyfikacjà zawodów
szkolnictwa zawodowego, o której mowa
w art. 24 ust. 1, ministrem w∏aÊciwym jest
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi lub
minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych;
2f) szkole leÊnej — nale˝y przez to rozumieç
szko∏´ ponadgimnazjalnà kszta∏càcà wy∏àcznie w zawodach dla leÊnictwa, dla
których, zgodnie z klasyfikacjà zawodów
szkolnictwa zawodowego, o której mowa
w art. 24 ust. 1, ministrem w∏aÊciwym jest
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) placówce rolniczej — nale˝y przez to rozumieç placówki i oÊrodki wymienione
w art. 2 pkt 3a, umo˝liwiajàce uzyskanie
i uzupe∏nienie wiedzy, umiej´tnoÊci oraz
kwalifikacji zawodowych wy∏àcznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacjà
zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi lub minister w∏aÊciwy do spraw
rynków rolnych;”;
2) w art. 5:
a) w ust. 3d pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mo˝e zak∏adaç i prowadziç publiczne szko∏y
rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym;”,
b) po ust. 5e dodaje si´ ust. 5f w brzmieniu:
„5f. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e,
strony mogà okreÊliç tryb przekazania mienia b´dàcego odpowiednio we w∏adaniu
———————
1) 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, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

publicznych szkó∏ rolniczych oraz placówek
rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i publicznych szkó∏ leÊnych, niezb´dnego do prawid∏owego wykonywania zadaƒ, o których mowa w ust. 7.”;
3) w art. 5c pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4,
4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5,
art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 — wykonuje
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarzàd powiatu, zarzàd województwa;
3) art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a,
art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58
ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6,
art. 71b ust. 2b oraz art. 77 ust. 6 — wykonuje
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa.”;
4) po art. 5d dodaje si´ art. 5e w brzmieniu:
„Art. 5e. Zadania i kompetencje jednostek samorzàdu terytorialnego, o których mowa
w art. 82 ust. 1 i 3—5, oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorzàdu
terytorialnego, o których mowa w art. 85
ust. 3 — wykonuje odpowiednio: wójt
(burmistrz, prezydent miasta), starosta,
marsza∏ek województwa.”;
5) w art. 9a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) inicjowanie lub organizowanie badaƒ, analiz
i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania;”;
6) w art. 9c dodaje si´ ust. 9—12 w brzmieniu:
„9. W przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4, biorà udzia∏ egzaminatorzy i nauczyciele; w przeprowadzaniu cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego mogà równie˝ braç udzia∏ nauczyciele akademiccy.
10. Dyrektor okr´gowej komisji egzaminacyjnej
zawiera z egzaminatorami, z zastrze˝eniem
ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego
równie˝ z nauczycielami akademickimi bioràcymi udzia∏ w przeprowadzaniu cz´Êci ustnej
egzaminu maturalnego, umowy okreÊlajàce
zakres ich obowiàzków oraz wysokoÊç wynagrodzenia.
11. Nauczyciele bioràcy udzia∏ w przeprowadzaniu
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa
w art. 9 ust. 1, wykonujà czynnoÊci zwiàzane
z przeprowadzaniem tego sprawdzianu i tych
egzaminów w ramach czynnoÊci i zaj´ç, o któ-
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rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz
ustalonego wynagrodzenia, z zastrze˝eniem
ust. 12.
12. Nauczyciele, w tym nauczyciele b´dàcy egzaminatorami, bioràcy udzia∏ w przeprowadzaniu cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego, wykonujà czynnoÊci zwiàzane z przeprowadzaniem tej cz´Êci egzaminu w ramach zaj´ç,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.
W przypadku wykonywania tych czynnoÊci
w wymiarze przekraczajàcym tygodniowy
obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy — Karta
Nauczyciela, nauczycielowi przys∏uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach okreÊlonych w art. 35 ust. 3 ustawy —
Karta Nauczyciela.”;
7) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych
druków szkolnych, sposób dokonywania
sprostowaƒ ich treÊci i wydawania duplikatów, a tak˝e tryb i sposób dokonywania
legalizacji dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicà,
2) wysokoÊç odp∏atnoÊci za wydawanie duplikatów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych
i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
prawid∏owego tworzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkó∏ i wyników
sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych
przez okr´gowe komisje egzaminacyjne, a tak˝e wymóg, aby wysokoÊç odp∏atnoÊci za wykonywanie czynnoÊci, o których mowa w pkt 2,
nie przewy˝sza∏a kwoty op∏aty skarbowej za legalizacj´ dokumentu, okreÊlonej w przepisach
o op∏acie skarbowej.”;
8) w art. 14b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rodzice dziecka podlegajàcego obowiàzkowi,
o którym mowa w art. 14 ust. 3, sà obowiàzani do:
1) dope∏nienia czynnoÊci zwiàzanych ze zg∏oszeniem dziecka do przedszkola lub oddzia∏u
przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej;
2) zapewnienia regularnego
dziecka na zaj´cia;

ucz´szczania

3) informowania, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku, dyrektora szko∏y podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
o realizacji tego obowiàzku spe∏nianego
w sposób okreÊlony w art. 16 ust. 5b;
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4) zapewnienia dziecku warunków nauki okreÊlonych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 16 ust. 7a — w przypadku dziecka
realizujàcego obowiàzek poza przedszkolem
lub oddzia∏em przedszkolnym.”;
9) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, przypadki, w których
do publicznej lub niepublicznej szko∏y
dla doros∏ych, mo˝na przyjàç osob´,
która ukoƒczy∏a 16 lat, a w przypadku
uczestników Ochotniczych Hufców Pracy — 15 lat, bioràc pod uwag´ opóênienie w cyklu kszta∏cenia.”;
10) w art. 16:
a) po ust. 5a dodaje si´ ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Obowiàzek, o którym mowa w art. 14
ust. 3, obowiàzek szkolny i obowiàzek
nauki mogà byç spe∏niane równie˝ przez
ucz´szczanie odpowiednio do przedszkola
lub szko∏y:
1) za granicà, w tym na podstawie umów
mi´dzynarodowych lub porozumieƒ
o wspó∏pracy bezpoÊredniej zawieranych przez szko∏y, jednostki samorzàdu
terytorialnego i organy administracji
rzàdowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego paƒstwa w Polsce.”,
b) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
szkó∏ ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy
placówek, o których mowa w ust. 5a pkt 2,
osoby prawne lub fizyczne prowadzàce
dzia∏alnoÊç oÊwiatowà, o której mowa
w ust. 5a pkt 3, oraz pracodawcy, o których
mowa w ust. 5a pkt 4, sà obowiàzani powiadomiç wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka
absolwent gimnazjum, który nie ukoƒczy∏
18 lat, o przyj´ciu go odpowiednio do szko∏y, placówki, na zaj´cia, o których mowa
w ust. 5a pkt 3, albo w celu przygotowania
zawodowego, w terminie 14 dni od dnia
przyj´cia absolwenta, oraz informowaç
tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
o zmianach w spe∏nianiu obowiàzku nauki
przez absolwenta gimnazjum, w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian.”;
11) w art. 17 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szko∏y
lub oÊrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach okreÊlonych w umowie zawartej mi´dzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami
prawnymi ucznia, je˝eli dowo˝enie i opiek´ zapewniajà rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.”;
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12) art. 18—20 otrzymujà brzmienie:
„Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegajàcego obowiàzkowi szkolnemu sà obowiàzani
do:
1) dope∏nienia czynnoÊci zwiàzanych
ze zg∏oszeniem dziecka do szko∏y;
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2. Przez niespe∏nienie obowiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiàzku
szkolnego lub obowiàzku nauki nale˝y rozumieç nieusprawiedliwionà nieobecnoÊç w okresie jednego miesiàca
na co najmniej 50 %:
1) obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych
w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej), szkole podstawowej,
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;

2) zapewnienia regularnego ucz´szczania dziecka na zaj´cia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków
umo˝liwiajàcych przygotowywanie
si´ do zaj´ç;
4) informowania, w terminie do dnia
30 wrzeÊnia ka˝dego roku, dyrektora szko∏y podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko
mieszka, o realizacji obowiàzku
szkolnego spe∏nianego w sposób
okreÊlony w art. 16 ust. 5b.
2. Rodzice dziecka podlegajàcego obowiàzkowi nauki, na ˝àdanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na
terenie której dziecko mieszka, sà obowiàzani informowaç go o formie spe∏niania obowiàzku nauki przez dziecko
i zmianach w tym zakresie.
3. Rodzice dziecka realizujàcego obowiàzek szkolny lub obowiàzek nauki poza
szko∏à na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, sà obowiàzani do zapewnienia dziecku warunków nauki okreÊlonych w tym zezwoleniu.
Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkó∏ podstawowych i gimnazjów kontrolujà spe∏nianie obowiàzku szkolnego przez
dzieci zamieszka∏e w obwodach tych
szkó∏, a gmina kontroluje spe∏nianie
obowiàzku nauki przez m∏odzie˝ zamieszka∏à na terenie tej gminy, w tym
odpowiednio:
1) kontrolujà wykonywanie obowiàzków, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, a tak˝e wspó∏dzia∏ajà
z rodzicami w realizacji obowiàzków,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3
i ust. 3;
2) prowadzà ewidencj´ spe∏niania
obowiàzku szkolnego oraz obowiàzku nauki.
2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiàzany przekazywaç dyrektorom publicznych szkó∏ podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy
informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i m∏odzie˝y
w wieku 3—18 lat.
Art. 20. 1. Niespe∏nianie obowiàzku, o którym
mowa w art. 14 ust. 3, obowiàzku
szkolnego lub obowiàzku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2) zaj´ç w przypadku spe∏niania obowiàzku nauki przez ucz´szczanie na
zaj´cia lub w celu przygotowania
zawodowego, o których mowa
w art. 16 ust. 5a pkt 2—4.”;
13) w art. 22:
a) w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) warunki i sposób wspomagania wÊród Polonii i Polaków zamieszka∏ych za granicà
oraz dzieci pracowników migrujàcych nauczania j´zyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w j´zyku polskim w szko∏ach funkcjonujàcych w systemach oÊwiaty innych paƒstw lub nauczanych w innych
formach przez organizacje spo∏eczne zarejestrowane za granicà, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci:
a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicà,
b) przekazywanie niezb´dnych podr´czników i pomocy dydaktycznych s∏u˝àcych
temu nauczaniu,
c) organizowanie w kraju i za granicà
doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzàcych nauczanie j´zyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych
w j´zyku polskim za granicà,
d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y
polonijnej;”,
b) w ust. 2 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:
„13) warunki wynagradzania egzaminatorów
i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10, uwzgl´dniajàc zasad´,
˝e wysokoÊç wynagrodzenia okreÊla si´
w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadajàcego tytu∏ zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela, oraz uwzgl´dniajàc koniecznoÊç potwierdzenia przez dyrektora
szko∏y udzia∏u nauczyciela akademickiego
w cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego.”,
c) uchyla si´ ust. 2a;
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14) w art. 22a:
a) uchyla si´ ust. 2c i 2d,
b) w ust. 2e wyrazy „do dnia 31 marca” zast´puje
si´ wyrazami „do dnia 15 czerwca”,
c) uchyla si´ ust. 2f i 2g;
15) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W odniesieniu do publicznych szkó∏ i placówek
artystycznych minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 — z wyjàtkiem przepisów okreÊlajàcych warunki i tryb wydawania
oraz wzory Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych wydawanych
przez okr´gowe komisje egzaminacyjne, sposób dokonywania sprostowaƒ ich treÊci i wydawania duplikatów oraz wysokoÊç odp∏atnoÊci za wydawanie duplikatów tych Êwiadectw,
dyplomów paƒstwowych i innych druków
szkolnych, a tak˝e tryb i sposób dokonywania
legalizacji wydawanych przez okr´gowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz
wysokoÊç odp∏atnoÊci za wykonywanie tych
czynnoÊci — oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
pkt 1—8.”;
16) w art. 35:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Minister SprawiedliwoÊci i podporzàdkowane organy sprawujà nadzór pedagogiczny nad zak∏adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, oÊrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szko∏ami w tych zak∏adach i schroniskach, a tak˝e nad szko∏ami i placówkami przy zak∏adach karnych i aresztach Êledczych, z wyjàtkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokszta∏càcych, który sprawuje kurator oÊwiaty.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem SprawiedliwoÊci, ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa, ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej, ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz
Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 5, kwalifikacje niezb´dne
do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
a tak˝e kwalifikacje osób, o których mowa
w ust. 5a, uwzgl´dniajàc wymogi sprawnoÊci, skutecznoÊci i efektywnoÊci nadzoru pedagogicznego.”;
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17) w art. 36:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szko∏à lub placówkà, za zgodà kuratora
oÊwiaty, a w przypadku szko∏y i placówki
artystycznej oraz placówki, o której mowa
w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó∏ artystycznych — ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
mo˝e równie˝ kierowaç osoba nieb´dàca
nauczycielem powo∏ana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzàcy. Odpowiednio kurator oÊwiaty i minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy wyra˝aniu zgody uwzgl´dniajà
w szczególnoÊci posiadanie przez t´ osob´
wykszta∏cenia i przygotowania zawodowego odpowiadajàcego kierunkowi kszta∏cenia
w szkole lub zakresowi zadaƒ placówki.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania, a w stosunku do szkó∏ artystycznych — w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadaç osoba zajmujàca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkó∏ i rodzajach placówek, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarzàdzania, ocen´ pracy
i spe∏nianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego.”;
18) w art. 39 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu:
„5a) wykonuje zadania zwiàzane z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa uczniom i nauczycielom
w czasie zaj´ç organizowanych przez szko∏´
lub placówk´;”;
19) w art. 40:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sk∏ad rady pedagogicznej wchodzà: dyrektor szko∏y lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz
pracownicy innych zak∏adów pracy pe∏niàcy
funkcj´ instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzàcy prac´ wychowawczà
z m∏odocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zaj´cie. W zebraniach rady pedagogicznej mogà równie˝ braç udzia∏,
z g∏osem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczàcego za zgodà lub na
wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeƒ i innych organizacji,
w szczególnoÊci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia∏alnoÊç wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form dzia∏alnoÊci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuƒczej szko∏y lub placówki.”,
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zebrania rady pedagogicznej sà organizowane przed rozpocz´ciem roku szkolnego,
w ka˝dym okresie (semestrze) w zwiàzku
z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
po zakoƒczeniu rocznych zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar´ bie˝àcych
potrzeb. Zebrania mogà byç organizowane
na wniosek organu sprawujàcego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szko∏y
lub placówki, rady szko∏y lub placówki, organu prowadzàcego szko∏´ lub placówk´ albo
co najmniej 1/3 cz∏onków rady pedagogicznej.”;
20) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby bioràce udzia∏ w zebraniu rady pedagogicznej sà obowiàzane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogà naruszaç dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak˝e nauczycieli i innych pracowników szko∏y lub placówki.”;
21) w art. 51:
a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. W sk∏ad rady szko∏y lub placówki wchodzà,
z zastrze˝eniem ust. 1a—1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogó∏ nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogó∏ rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogó∏ uczniów.
1a. W sk∏ad rady szko∏y lub placówki nie wchodzà uczniowie przedszkoli, szkó∏ podstawowych, z wy∏àczeniem szkó∏ dla doros∏ych,
a tak˝e uczniowie szkó∏ specjalnych i placówek dla dzieci i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem
umys∏owym w stopniu umiarkowanym,
znacznym lub g∏´bokim oraz uczniowie
szkó∏ i placówek okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 55 ust. 6.”,
b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. W gimnazjach dla dzieci i m∏odzie˝y udzia∏
uczniów w radzie szko∏y nie jest obowiàzkowy.
1c. W szko∏ach i placówkach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie
art. 53 ust. 6 udzia∏ rodziców w radzie szko∏y lub placówki nie jest obowiàzkowy.”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W
szko∏ach
artystycznych
przepisy
ust. 1a—1c i 9 stosuje si´ odpowiednio.”;
22) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rady szko∏y lub placówki nie powo∏uje si´
w szko∏ach i placówkach, w których ze wzgl´du na specyfik´ organizacji pracy i zadania nie
ma mo˝liwoÊci wy∏onienia sta∏ej reprezentacji
rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 51
ust. 1 pkt 2 i 3.”;
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23) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za∏o˝enie szko∏y lub placówki publicznej przez
osob´ prawnà innà ni˝ jednostka samorzàdu
terytorialnego lub osob´ fizycznà wymaga zezwolenia:
1) w∏aÊciwego organu jednostki samorzàdu
terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkó∏ i placówek publicznych danego
typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oÊwiaty, a w przypadku szkó∏
rolniczych i placówek rolniczych oraz szkó∏
leÊnych tak˝e pozytywnej opinii odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa lub ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska;
2) w przypadku szkó∏ artystycznych — ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, wydanego w odniesieniu do szkó∏ realizujàcych kszta∏cenie
ogólne po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oÊwiaty.”;
24) w art. 59:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szko∏a publiczna, z zastrze˝eniem ust. 1a i 2,
mo˝e byç zlikwidowana z koƒcem roku
szkolnego przez organ prowadzàcy szko∏´,
po zapewnieniu przez ten organ uczniom
mo˝liwoÊci kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu, a tak˝e
odpowiednio o tym samym lub zbli˝onym
profilu kszta∏cenia ogólnozawodowego albo
kszta∏càcej w tym samym lub zbli˝onym
zawodzie. Organ prowadzàcy jest obowiàzany, co najmniej na 6 miesi´cy przed terminem likwidacji, zawiadomiç o zamiarze
likwidacji szko∏y: rodziców uczniów (w przypadku szko∏y dla doros∏ych — uczniów),
w∏aÊciwego kuratora oÊwiaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego w∏aÊciwej do prowadzenia szkó∏
danego typu.”,
b) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:
„2. Szko∏a, profil kszta∏cenia ogólnozawodowego lub zawód, w jakim szko∏a kszta∏ci, oraz
placówka, prowadzone przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego, z zastrze˝eniem
ust. 2a, mogà zostaç zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oÊwiaty,
a w przypadku szko∏y rolniczej i placówki
rolniczej, szko∏y leÊnej lub szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie w zawodach dla ˝eglugi morskiej tak˝e odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska lub ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki morskiej,
a szko∏a lub placówka publiczna prowadzona przez innà osob´ prawnà lub osob´
fizycznà — za zgodà organu, który udzieli∏
zezwolenia na jej za∏o˝enie. W przypadku
szko∏y i placówki artystycznej jest wymagana pozytywna opinia ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´
w szko∏ach, w których nie tworzy si´
rad rodziców.

2a. W przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie w zawodzie lub w profilu kszta∏cenia
ogólnozawodowego kurator oÊwiaty przed
wyra˝eniem opinii, o której mowa w ust. 2,
jest obowiàzany zasi´gnàç opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, a tak˝e opinii:

6. W szko∏ach, w których nie wprowadzono obowiàzku noszenia przez
uczniów jednolitego stroju, oraz
w szko∏ach, o których mowa w ust. 5,
statut szko∏y okreÊla zasady ubierania
si´ uczniów na terenie szko∏y.

1) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia —
w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacjà zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24
ust. 1, ministrem w∏aÊciwym jest minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia;
2) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu
— w przypadku szkó∏ prowadzàcych
kszta∏cenie w zawodach dla ˝eglugi Êródlàdowej.”,
c) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ mo˝e przenieÊç kszta∏cenie w okreÊlonym zawodzie z tej szko∏y lub placówki do innej
szko∏y tego samego typu lub innej placówki
tego samego rodzaju prowadzonej przez
ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej
na 6 miesi´cy przed terminem przeniesienia, kuratora oÊwiaty i rodziców uczniów,
a w przypadku szko∏y dla doros∏ych —
uczniów. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´.”;
25) art. 64a otrzymuje brzmienie:
„Art. 64a. 1. Dyrektor szko∏y podstawowej, gimnazjum, szko∏y ponadgimnazjalnej
oraz szko∏y artystycznej mo˝e z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek rady
szko∏y, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorzàdu uczniowskiego, za zgodà odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz
w przypadku, gdy z inicjatywà wystàpi∏ dyrektor szko∏y lub wniosku z∏o˝onego przez inny podmiot ni˝ samorzàd uczniowski — tak˝e po uzyskaniu opinii samorzàdu uczniowskiego,
wprowadziç obowiàzek noszenia
przez uczniów na terenie szko∏y jednolitego stroju.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
dyrektor szko∏y rozpatruje w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce.
3. Wzór jednolitego stroju, o którym
mowa w ust. 1, ustala dyrektor szko∏y w uzgodnieniu z radà rodziców i po
zasi´gni´ciu opinii rady pedagogicznej i samorzàdu uczniowskiego.
4. Dyrektor szko∏y, w której wprowadzono obowiàzek noszenia przez
uczniów jednolitego stroju, mo˝e
w uzgodnieniu z radà rodziców i po
zasi´gni´ciu opinii rady pedagogicznej okreÊliç sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szko∏y nie
wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

7. Do zniesienia obowiàzku noszenia
przez uczniów jednolitego stroju, stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1
i 2.”;
26) w art. 66:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na wniosek lub za zgodà rodziców albo
pe∏noletniego ucznia dyrektor szko∏y artystycznej nierealizujàcej kszta∏cenia ogólnego, po zasi´gni´ciu opinii rady pedagogicznej, mo˝e zezwoliç uczniowi na indywidualny program lub tok nauki realizowany pod opiekà nauczyciela przedmiotu
g∏ównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia nast´puje w drodze decyzji
administracyjnej.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1a,
oraz organizacj´ indywidualnego programu
lub toku nauki, uwzgl´dniajàc umo˝liwienie
uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju
ich uzdolnieƒ oraz ukoƒczenie szko∏y w skróconym czasie.”;
27) art. 67a otrzymuje brzmienie:
„Art. 67a. 1. W celu zapewnienia prawid∏owej realizacji zadaƒ opiekuƒczych, w szczególnoÊci wspierania prawid∏owego
rozwoju uczniów, szko∏a mo˝e zorganizowaç sto∏ówk´.
2. Korzystanie z posi∏ków w sto∏ówce
szkolnej jest odp∏atne.
3. Warunki korzystania ze sto∏ówki
szkolnej, w tym wysokoÊç op∏at za
posi∏ki, ustala dyrektor szko∏y w porozumieniu z organem prowadzàcym
szko∏´.
4. Do op∏at wnoszonych za korzystanie
przez uczniów z posi∏ku w sto∏ówce
szkolnej, o których mowa w ust. 3,
nie wlicza si´ wynagrodzeƒ pracowników i sk∏adek naliczanych od tych
wynagrodzeƒ oraz kosztów utrzymania sto∏ówki.
5. Organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e
zwolniç rodziców albo ucznia z ca∏oÊci lub cz´Êci op∏at, o których mowa
w ust. 3:
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1) w przypadku szczególnie trudnej
sytuacji materialnej rodziny;
2) w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach losowych.
6. Organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e upowa˝niç do udzielania zwolnieƒ, o których mowa w ust. 5, dyrektora szko∏y,
w której zorganizowano sto∏ówk´.”;
28) w art. 77a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do publicznych
placówek doskonalenia, o których mowa
w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d
pkt 2.”;
29) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dni ponadto zadania, które mogà byç
realizowane wy∏àcznie przez placówki doskonalenia posiadajàce akredytacj´ oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa
w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d
pkt 2.”;
30) w art. 80:
a) po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Prowadzone przez osoby prawne inne ni˝
jednostki samorzàdu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, szko∏y
podstawowe oraz oÊrodki, o których mowa
w art. 2 pkt 5, a tak˝e publiczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzà wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymujà
dotacj´ z bud˝etu odpowiednio gminy lub
powiatu w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ kwota przewidziana na jedno dziecko obj´te
wczesnym wspomaganiem rozwoju w cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego, pod warunkiem ˝e osoba prowadzàca przedszkole, szko∏´, oÊrodek lub poradni´ przedstawi
organowi w∏aÊciwemu do udzielenia dotacji planowanà liczb´ dzieci, które majà byç
obj´te wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok udzielenia dotacji.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szko∏y, o których mowa w ust. 1, otrzymujà
na ka˝dego ucznia dotacj´ z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego obowiàzanej do prowadzenia odpowiedniego typu
i rodzaju szkó∏ w wysokoÊci równej wydatkom bie˝àcym przewidzianym na jednego
ucznia w szko∏ach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez t´ jednostk´ samorzàdu terytorialnego, nie ni˝szej jednak ni˝
kwota przewidziana na jednego ucznia szko∏y danego typu i rodzaju w cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego szko∏y tego samego typu i rodzaju
podstawà ustalenia wysokoÊci dotacji jest
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kwota przewidziana na jednego ucznia szko∏y publicznej danego typu i rodzaju w cz´Êci
oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorzàdu terytorialnego.”;
31) w art. 82 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W przypadku szko∏y podstawowej, gimnazjum
i szko∏y ponadgimnazjalnej ubiegajàcej si´
o nadanie uprawnieƒ szko∏y publicznej z dniem
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci wpis do ewidencji
mo˝e nastàpiç, je˝eli osoba prowadzàca przedstawi pozytywnà opini´ kuratora oÊwiaty,
a w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie
w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacjà zawodów szkolnictwa zawodowego,
o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia — tak˝e opini´ tego ministra, o spe∏nieniu
wymagaƒ okreÊlonych w art. 7 ust. 3.”;
32) w art. 83a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzenie szko∏y lub placówki, zespo∏u,
o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej
formy wychowania przedszkolnego, o której
mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest dzia∏alnoÊcià
gospodarczà.”;
33) art. 84a otrzymuje brzmienie:
„Art. 84a. Przepisy art. 67a ust. 1—3, 5 i 6 stosuje
si´ odpowiednio do szkó∏ niepublicznych.”;
34) w art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ jednostki samorzàdu terytorialnego,
o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzàcej szko∏´ niepublicznà nieposiadajàcà uprawnieƒ szko∏y publicznej nadaje tej
szkole uprawnienia szko∏y publicznej, je˝eli
osoba ta przedstawi pozytywnà opini´ kuratora
oÊwiaty, a w przypadku szko∏y prowadzàcej
kszta∏cenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacjà zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem
w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia — tak˝e opini´ tego ministra, o spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w art. 7 ust. 3.”;
35) w art. 90 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Niepubliczne przedszkola, szko∏y podstawowe oraz oÊrodki, o których mowa w art. 2
pkt 5, a tak˝e niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie
z art. 71b ust. 2a, prowadzà wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymujà dotacj´
z bud˝etu odpowiednio gminy lub powiatu
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ kwota przewidziana na jedno dziecko obj´te wczesnym wspomaganiem rozwoju w cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego, pod warunkiem ˝e osoba prowadzàca przedszkole, szko∏´, oÊrodek lub poradni´ poda organowi w∏aÊciwemu do udzielania dotacji planowanà liczb´ dzieci, które majà byç obj´te wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok udzielania dotacji.”;
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36) w art. 90d ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie krótszy ni˝ miesiàc i nie d∏u˝szy
ni˝ 10 miesi´cy w danym roku szkolnym,
a w przypadku s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j´zyków
obcych i kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych — na okres nie krótszy ni˝ miesiàc
i nie d∏u˝szy ni˝ 9 miesi´cy w danym roku
szkolnym.”;
37) w art. 90g:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium za wyniki w nauce mo˝e byç
przyznane uczniowi, który uzyska∏ wysokà
Êrednià ocen oraz co najmniej dobrà ocen´
zachowania w okresie (semestrze) poprzedzajàcym okres (semestr), w którym przyznaje si´ to stypendium, a stypendium za
osiàgni´cia sportowe mo˝e byç przyznane
uczniowi, który uzyska∏ wysokie wyniki we
wspó∏zawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej mi´dzyszkolnym oraz co najmniej dobrà ocen´ zachowania w okresie
(semestrze) poprzedzajàcym okres (semestr), w którym przyznaje si´ to stypendium.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2,
nie dotyczy uczniów szkó∏ policealnych oraz
szkó∏ dla doros∏ych.”;
38) art. 90m otrzymuje brzmienie:
„Art. 90m. Âwiadczenie
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym przyznaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).”;
39) w art. 90n w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wniosek rodziców albo pe∏noletniego ucznia;”;
40) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kszta∏cenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli mo˝e odbywaç si´ za granicà, na
podstawie umów mi´dzynarodowych, porozumieƒ o wspó∏pracy bezpoÊredniej zawieranych przez szko∏y, organy prowadzàce szko∏y,
jednostki samorzàdu terytorialnego, organy
administracji rzàdowej, zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli i placówki doskonalenia, programów
edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821.
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1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) publicznych przedszkolach, szko∏ach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz
osoby prawne nieb´dàce jednostkami samorzàdu terytorialnego,”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Nauczyciel obowiàzany jest:
1) rzetelnie realizowaç zadania zwiàzane
z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szko∏y: dydaktycznà, wychowawczà i opiekuƒczà,
w tym zadania zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa uczniom w czasie
zaj´ç organizowanych przez szko∏´;
2) wspieraç ka˝dego ucznia w jego rozwoju;
3) dà˝yç do pe∏ni w∏asnego rozwoju osobowego;
4) kszta∏ciç i wychowywaç m∏odzie˝
w umi∏owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnoÊci sumienia
i szacunku dla ka˝dego cz∏owieka;
5) dbaç o kszta∏towanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideà demokracji, pokoju i przyjaêni
mi´dzy ludêmi ró˝nych narodów, ras
i Êwiatopoglàdów.”;
3) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) zapewnienie bezpieczeƒstwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj´ç organizowanych
przez szko∏´.”;
4) w art. 10 po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W celu potwierdzenia spe∏niania warunku,
o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel,
przed nawiàzaniem stosunku pracy, jest obowiàzany przedstawiç dyrektorowi szko∏y informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego.”;
5) w art. 42 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. W ramach zaj´ç, o których mowa:
1) w ust. 2 pkt 1 — nauczyciel jest obowiàzany uczestniczyç w przeprowadzaniu cz´Êci
ustnej egzaminu maturalnego;
2) w ust. 2 pkt 2 — nauczyciel jest obowiàzany uczestniczyç w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, egzaminu potwierdzajàcego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego — z wyjàtkiem cz´Êci ustnej.”;
6) w art. 49 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Organy prowadzàce szko∏y ustalajà kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osiàgni´cia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuƒczej, w tym realizacji
zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpie-

Dziennik Ustaw Nr 145

— 7861 —

czeƒstwa uczniom w czasie zaj´ç organizowanych przez szko∏´, oraz realizacji innych zadaƒ
statutowych szko∏y, ze Êrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób podzia∏u Êrodków na nagrody organów prowadzàcych szko∏y i dyrektorów szkó∏,
tryb zg∏aszania kandydatów do nagród oraz
zasad´, ˝e nagroda mo˝e byç przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej roku.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiàgni´cia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuƒczej, w tym realizacji zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa uczniom w czasie zaj´ç organizowanych przez szko∏´, oraz realizacji innych zadaƒ statutowych szko∏y, ze Êrodków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb zg∏aszania kandydatów do nagród oraz zasad´, ˝e nagroda mo˝e byç przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej 2 lat.”;
7) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczyciele podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za uchybienia godnoÊci zawodu
nauczyciela lub obowiàzkom, o których mowa
w art. 6.”;
8) w art. 76 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem w∏àcza si´ do akt osobowych nauczyciela.”;
9) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. 1. Kary dyscyplinarne okreÊlone w art. 76
ust. 1 pkt 1—3 podlegajà zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu do∏àczony do
akt osobowych nauczyciela podlega
zniszczeniu po up∏ywie 3 lat od dnia
dor´czenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary okreÊlonej w art. 76 ust. 1
pkt 3a po up∏ywie 6 lat od dnia dor´czenia nauczycielowi prawomocnego
orzeczenia o ukaraniu.
2. Je˝eli w okresie przed zatarciem kary
dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust. 1, liczy si´
od dnia dor´czenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym
ukaraniu.
3. Obowiàzek wykonania postanowieƒ
ust. 1 spoczywa na dyrektorze szko∏y
i organie prowadzàcym szko∏´.”;
10) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawieszenie w pe∏nieniu obowiàzków nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy, chyba ˝e przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szko∏y
toczy si´ jeszcze post´powanie karne lub post´powanie dyscyplinarne, w zwiàzku z którym
nastàpi∏o zawieszenie.”.

Poz. 917

Art. 3. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z póên. zm.3)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) orzec umieszczenie w rodzinie zast´pczej,
w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym
albo w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii,”;
2) w art. 25 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu
nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii, publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spo∏ecznej albo zak∏adzie poprawczym sàd zwraca si´ o wydanie opinii, o której mowa w § 1.”;
3) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Wobec nieletniego mo˝na tymczasowo
zastosowaç nadzór organizacji m∏odzie˝owej lub innej organizacji spo∏ecznej
albo zak∏adu pracy, a tak˝e nadzór kuratora lub innej osoby godnej zaufania,
a je˝eli by∏oby to niewystarczajàce —
umieszczenie w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym lub m∏odzie˝owym
oÊrodku socjoterapii, lub zastosowaç
Êrodki leczniczowychowawcze, o których
mowa w art. 12.”;
4) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Na rozpraw´ lub posiedzenie sàd mo˝e wezwaç tak˝e kuratora, przedstawiciela schroniska dla nieletnich, zak∏adu poprawczego,
m∏odzie˝owego oÊrodka wychowawczego,
m∏odzie˝owego oÊrodka socjoterapii, placówki opiekuƒczo-wychowawczej lub publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej albo domu pomocy spo∏ecznej, w którym nieletni
przebywa, a ponadto równie˝ inne osoby,
w szczególnoÊci przedstawiciela szko∏y, do
której nieletni ucz´szcza, zak∏adu pracy,
w którym jest zatrudniony, lub organizacji
spo∏ecznej, do której nale˝y; w sprawach
o czyn karalny jako przest´pstwo skarbowe
mo˝na wezwaç tak˝e przedstawiciela w∏aÊciwego finansowego organu dochodzenia,
okreÊlonego w Kodeksie karnym skarbowym.”;
5) w art. 32 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do kosztów post´powania zalicza si´ równie˝
nale˝noÊç z tytu∏u pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zak∏adzie poprawczym, m∏odzie˝owym
oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym
oÊrodku socjoterapii, w domu pomocy spo∏ecznej, jak równie˝ zrycza∏towanà kwot´
z tytu∏u: post´powania mediacyjnego, badaƒ
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 766.
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nieletniego w rodzinnym oÊrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, umieszczenia w rodzinie zast´pczej, pobytu w oÊrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora.”;
6) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organizacja i system wychowawczy w m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych, m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii i schroniskach dla nieletnich oraz w zak∏adach poprawczych powinny zapewniaç mo˝liwoÊç indywidualnego oddzia∏ywania na nieletnich odpowiednio do ich osobowoÊci i potrzeb wychowawczych.”;
7) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania
w wypadkach, gdy wykonywany jest Êrodek polegajàcy na umieszczeniu nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii, publicznym zak∏adzie opieki
zdrowotnej, domu pomocy spo∏ecznej
albo w zak∏adzie poprawczym.”;
8) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W sprawach nieletnich umieszczonych
w m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych, m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii, publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo∏ecznej oraz
w schroniskach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych wnioski w post´powaniu wykonawczym mo˝e równie˝ sk∏adaç dyrektor
w∏aÊciwego zak∏adu.”;
9) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. O umieszczeniu nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii albo
w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej lub w domu pomocy spo∏ecznej oraz
o umieszczeniu w zak∏adzie poprawczym, jak równie˝ o ka˝dej zmianie tego
zak∏adu, placówki, oÊrodka lub domu pomocy spo∏ecznej dyrektor zak∏adu, placówki, oÊrodka lub domu pomocy spo∏ecznej zawiadamia sàd rodzinny, który
wykonuje orzeczenie.”;
10) w art. 73 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wykonywanie Êrodków, o których mowa
w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 8, jak równie˝ umieszczenie w rodzinie zast´pczej lub
m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym,
m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii lub
w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej
albo domu pomocy spo∏ecznej ustaje z mocy prawa z chwilà ukoƒczenia przez nieletniego lat 18, a wykonywanie pozosta∏ych
Êrodków — z chwilà ukoƒczenia lat 21; je˝eli
Êrodki wychowawcze zastosowano na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5
§ 2 Kodeksu karnego skarbowego — wykonywanie ich ustaje z mocy prawa z chwilà
ukoƒczenia przez sprawc´ lat 21.”;
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11) w art. 76 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Je˝eli rodzice lub opiekun nie mogà zapewniç nieletniemu zwalnianemu z m∏odzie˝owego oÊrodka wychowawczego, m∏odzie˝owego oÊrodka socjoterapii, publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, domu pomocy spo∏ecznej, zak∏adu poprawczego, schroniska
dla nieletnich albo opuszczajàcemu rodzin´
zast´pczà niezb´dnych warunków wychowawczych i bytowych — udziela si´ nieletniemu pomocy.”;
12) w art. 77 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeƒ o skierowaniu nieletniego do oÊrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku
socjoterapii, domu pomocy spo∏ecznej, publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zak∏adzie poprawczym,
jak równie˝ decyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka, sprawuje s´dzia rodzinny.”;
13) w dziale IV tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Stosowanie Êrodków przymusu bezpoÊredniego
wobec nieletniego umieszczonego w zak∏adzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym
oÊrodku socjoterapii”;
14) w art. 95a w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego
zak∏adu poprawczego, schroniska dla nieletnich, m∏odzie˝owego oÊrodka wychowawczego, m∏odzie˝owego oÊrodka socjoterapii,”;
15) w art. 95c § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich umieszczonych w zak∏adach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych
i m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii
oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych Êrodków, a tak˝e okreÊli rodzaje m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych i m∏odzie˝owych oÊrodków socjoterapii, w których mogà byç stosowane Êrodki
przymusu bezpoÊredniego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci cel stosowania Êrodków,
formy, w jakich mogà byç one stosowane,
zwiàzanà z ich stosowaniem potrzeb´ doboru w∏aÊciwych metod oddzia∏ywania wychowawczego na nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej z zastosowaniem Êrodków, szczegó∏owy sposób sprawowania opieki nad stanem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec
którego zastosowano Êrodek, majàc na uwadze koniecznoÊç poszanowania praw i godnoÊci nieletniego oraz zapewnienia bezpieczeƒstwa zak∏adów, schronisk i placówek.”.
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Art. 4. W roku 2009 dotacje, o których mowa
w art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, sà udzielane od dnia 1 stycznia 2009 r.,
pod warunkiem ˝e osoby prowadzàce przedszkola,
szko∏y lub placówki, o których mowa w art. 80
ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1,
zg∏oszà do dnia 30 wrzeÊnia 2008 r. planowanà liczb´
dzieci, które majà byç obj´te wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Art. 5. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2
i art. 32a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1:
1) w zakresie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków
szkolnych wydawanych przez okr´gowe komisje
egzaminacyjne, a tak˝e sposobu dokonywania ich
sprostowaƒ i wydawania duplikatów, zasad legalizacji wydawanych przez okr´gowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za
wykonywanie tych czynnoÊci, zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania na podstawie art. 11 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà;
2) w pozosta∏ym zakresie zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie
art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
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Art. 6. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 35
ust. 6, art. 36 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 3
oraz art. 78 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 22 ust. 2a ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 15a ustawy, o której mowa w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 95c § 1 ustawy, o której mowa
w art. 3, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 95c § 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2008 r.;
2) art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2
pkt 5 i pkt 6, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.;
3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 24 lit. b, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2009 r.;
4) art. 2 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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