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Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedszkola, w tym z oddzia∏ami integracyj-
nymi, przedszkola specjalne oraz inne for-
my wychowania przedszkolnego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) m∏odzie˝owe oÊrodki wychowawcze, m∏o-
dzie˝owe oÊrodki socjoterapii, specjalne
oÊrodki szkolno-wychowawcze oraz specjal-
ne oÊrodki wychowawcze dla dzieci i m∏o-
dzie˝y wymagajàcych stosowania specjal-
nej organizacji nauki, metod pracy i wycho-
wania, a tak˝e oÊrodki umo˝liwiajàce dzie-
ciom i m∏odzie˝y, o których mowa w art. 16
ust. 7, a tak˝e dzieciom i m∏odzie˝y z upoÊle-
dzeniem umys∏owym z niepe∏nosprawno-
Êciami sprz´˝onymi realizacj´ odpowiednio
obowiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
obowiàzku szkolnego i obowiàzku nauki;”,

c) uchyla si´ pkt 8;

2) w art. 3:

a) po pkt 2f dodaje si´ pkt 2g w brzmieniu:

„2g) oddziale mi´dzynarodowym — nale˝y
przez to rozumieç oddzia∏ szkolny, w któ-
rym nauczanie jest prowadzone zgodnie
z programem nauczania ustalonym przez
zagranicznà instytucj´ edukacyjnà;”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) podstawie programowej wychowania
przedszkolnego lub podstawie programo-
wej kszta∏cenia ogólnego — nale˝y przez to

rozumieç obowiàzkowe zestawy celów
i treÊci nauczania, w tym umiej´tnoÊci, opi-
sane w formie ogólnych i szczegó∏owych
wymagaƒ dotyczàcych wiedzy i umiej´tno-
Êci, które powinien posiadaç uczeƒ po za-
koƒczeniu okreÊlonego etapu edukacyjne-
go, oraz zadania wychowawcze szko∏y,
uwzgl´dniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach
nauczania oraz umo˝liwiajàce ustalenie
kryteriów ocen szkolnych i wymagaƒ egza-
minacyjnych;”,

c) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a w brzmieniu:

„13a) podstawie programowej kszta∏cenia
w profilach kszta∏cenia ogólnozawodowe-
go lub podstawie programowej kszta∏ce-
nia w zawodzie — nale˝y przez to rozu-
mieç obowiàzkowe, na danym etapie
kszta∏cenia, zestawy celów i treÊci na-
uczania, w tym umiej´tnoÊci, a tak˝e za-
dania wychowawcze szko∏y, które sà
uwzgl´dniane w programach nauczania
oraz umo˝liwiajà ustalenie kryteriów
ocen szkolnych i wymagaƒ egzaminacyj-
nych;”

d) w pkt 17 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 18 w brzmieniu:

„18) niepe∏nosprawnoÊciach sprz´˝onych —
nale˝y przez to rozumieç wyst´powanie
u dziecka nies∏yszàcego lub s∏abos∏yszàce-
go, niewidomego lub s∏abowidzàcego,
z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà, z upoÊle-
dzeniem umys∏owym albo z autyzmem co
najmniej jeszcze jednej z wymienionych
niepe∏nosprawnoÊci.”;

3) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. Szko∏y i placówki zapewniajàce uczniom
dost´p do Internetu sà obowiàzane po-
dejmowaç dzia∏ania zabezpieczajàce
uczniów przed dost´pem do treÊci, które
mogà stanowiç zagro˝enie dla ich prawi-
d∏owego rozwoju, w szczególnoÊci zain-
stalowaç i aktualizowaç oprogramowa-
nie zabezpieczajàce.”;

4) w art. 5:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
i Minister Obrony Narodowej mogà zak∏a-
daç i prowadziç publiczne szko∏y i placów-
ki, o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 29.”,

b) po ust. 3e dodaje si´ ust. 3f w brzmieniu:

„3f. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zak∏adaç
i prowadziç publiczne szko∏y i placówki
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USTAWA

z dnia 19 marca 2009 r.

o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 15 listopa-
da 1984 r. o podatku rolnym, ustaw´ z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych, ustaw´ z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym, ustaw´ z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu te-
rytorialnego oraz ustaw´ z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Karta Nauczyciela
oraz ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich.

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, 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, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.
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w zak∏adach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz publiczne szko∏y i pla-
cówki przy zak∏adach karnych i aresztach
Êledczych. Szko∏y i placówki przy zak∏adach
karnych i aresztach Êledczych dzia∏ajà w ra-
mach ich struktury.”,

c) po ust. 5f dodaje si´ ust. 5g—5r w brzmieniu:

„5g. Jednostka samorzàdu terytorialnego, b´-
dàca organem prowadzàcym szko∏´ liczàcà
nie wi´cej ni˝ 70 uczniów, na podstawie
uchwa∏y organu stanowiàcego tej jednost-
ki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii or-
ganu sprawujàcego nadzór pedagogiczny,
mo˝e przekazaç, w drodze umowy, osobie
prawnej nieb´dàcej jednostkà samorzàdu
terytorialnego lub osobie fizycznej, prowa-
dzenie takiej szko∏y.

5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) w przypadku szko∏y podstawowej i gim-

nazjum — wskazanie czy, szkole ustala
si´ obwód, a je˝eli szkole nie ustala si´
obwodu — warunki przyjmowania
uczniów do szko∏y;

2) tryb przej´cia szko∏y lub placówki przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego
w przypadkach, o których mowa
w ust. 5j i 5k;

3) warunki korzystania z mienia przej´tej
szko∏y lub placówki;

4) tryb kontroli przestrzegania warunków
umowy;

5) warunki i tryb rozwiàzania umowy za
wypowiedzeniem.

5i. Do szko∏y lub placówki przej´tej zgodnie
z ust. 5g stosuje si´ przepisy dotyczàce
szkó∏ i placówek publicznych prowadzonych
przez osoby prawne nieb´dàce jednostkami
samorzàdu terytorialnego lub osoby fizycz-
ne, z wyjàtkiem art. 58 ust. 3—5.

5j. Jednostka samorzàdu terytorialnego jest
obowiàzana przejàç prowadzenie szko∏y
lub placówki przekazanej osobie prawnej
nieb´dàcej jednostkà samorzàdu terytorial-
nego lub osobie fizycznej, je˝eli osoba pro-
wadzàca szko∏´ lub placówk´ nie wykona∏a
polecenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1
lub 2, narusza ustaw´ lub warunki prowa-
dzenia szko∏y lub placówki okreÊlone
w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym
przypadku umowa ulega rozwiàzaniu
z dniem przej´cia szko∏y lub placówki przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

5k. Osoba prawna nieb´dàca jednostkà samo-
rzàdu terytorialnego lub osoba fizyczna,
która przej´∏a do prowadzenia szko∏´ lub
placówk´ publicznà na podstawie umowy,
o której mowa w ust. 5g, nie mo˝e zlikwi-
dowaç tej szko∏y lub placówki; na wniosek
tej osoby jednostka samorzàdu terytorial-
nego, która przekaza∏a szko∏´ lub placów-
k´, przejmuje jej prowadzenie w trybie
okreÊlonym w umowie, o której mowa
w ust. 5g.

5l. Jednostka samorzàdu terytorialnego jest
obowiàzana powiadomiç, w terminie
6 miesi´cy przed dniem przekazania szko∏y
lub placówki do prowadzenia osobie praw-
nej nieb´dàcej jednostkà samorzàdu tery-
torialnego lub osobie fizycznej, pracowni-
ków szko∏y lub placówki oraz zak∏adowà
organizacj´ zwiàzkowà o terminie przeka-
zania szko∏y lub placówki, jego przyczy-
nach, prawnych, ekonomicznych i socjal-
nych skutkach dla pracowników, a tak˝e
nowych warunkach pracy i p∏acy.

5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesi´cy od uzy-
skania informacji, o której mowa w ust. 5l,
mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie o odmowie
przejÊcia do szko∏y lub placówki publicznej
przejmowanej do prowadzenia przez oso-
b´ prawnà nieb´dàcà jednostkà samorzà-
du terytorialnego lub osob´ fizycznà.

5n. Z∏o˝enie oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 5m, powoduje rozwiàzanie stosun-
ku pracy z przyczyn okreÊlonych w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela, z dniem przekazania
szko∏y lub placówki, chyba ˝e nauczyciel
do dnia rozwiàzania stosunku pracy wyra-
zi zgod´ na przeniesienie do innej szko∏y
lub placówki prowadzonej przez danà jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego.

5o. Osoba prawna nieb´dàca jednostkà samo-
rzàdu terytorialnego lub osoba fizyczna,
która przej´∏a szko∏´ lub placówk´, na pod-
stawie umowy, o której mowa w ust. 5g,
z dniem przej´cia szko∏y lub placówki jest
obowiàzana zaproponowaç nauczycielom
na piÊmie nowe warunki pracy i p∏acy oraz
wskazaç termin, nie krótszy ni˝ 7 dni, do
którego nauczyciele majà z∏o˝yç oÊwiad-
czenie o przyj´ciu lub odmowie przyj´cia
proponowanych warunków.

5p. Odmowa przyj´cia nowych warunków pra-
cy i p∏acy, o których mowa w ust. 5o, po-
woduje rozwiàzanie stosunku pracy z na-
uczycielem z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia,
do którego nauczyciel mia∏ z∏o˝yç oÊwiad-
czenie, o którym mowa w ust. 5o. Do na-
uczyciela, który odmówi∏ przyj´cia nowych
warunków pracy i p∏acy, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o rozwiàzywaniu stosun-
ków pracy z przyczyn le˝àcych po stronie
pracodawcy.

5r. Do czasu przyj´cia nowych warunków pra-
cy i p∏acy albo rozwiàzania stosunku pracy
z powodu odmowy ich przyj´cia, w zakre-
sie praw i obowiàzków nauczyciela stosuje
si´ dotychczasowe przepisy.”,

d) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Powiat i gmina mogà zak∏adaç i prowadziç
w ramach zadaƒ w∏asnych publiczne pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, zak∏ady
kszta∏cenia nauczycieli i biblioteki pedago-
giczne, z zastrze˝eniem ust. 3c.”,
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e) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie obs∏ugi administracyjnej, finan-
sowej, w tym w zakresie wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 3

pkt 2—6 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.3)), i organizacyjnej
szko∏y lub placówki;”;

5) w art. 5a dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu tery-
torialnego, w terminie do dnia 31 paêdziernika,
przedstawia organowi stanowiàcemu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego informacj´ o sta-
nie realizacji zadaƒ oÊwiatowych tej jednostki
za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b—f, w szko∏ach
tych typów, których prowadzenie nale˝y do za-
daƒ w∏asnych jednostki samorzàdu terytorial-
nego.”;

6) art. 5c otrzymuje brzmienie:

„Art. 5c. W przypadku szkó∏ i placówek prowadzo-
nych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, zadania i kompetencje organu
prowadzàcego okreÊlone w:

1) art. 5 ust. 9, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4,
art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 36a
ust. 12, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz
art. 62 ust. 1 i 5 — wykonuje odpo-
wiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa;

2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a
ust. 1, 4—6, 10, 12 i 14, art. 38 ust. 1,
art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz
art. 71c ust. 1 — wykonuje odpowied-
nio: wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta), zarzàd powiatu, zarzàd wojewódz-
twa;

3) art. 7 ust. 1d, 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 odpo-
wiednio: wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta, marsza∏ek woje-
wództwa.”;

7) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego,
o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia
bezp∏atne nauczanie i wychowanie w zakresie
podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, prowadzone przez nauczycieli po-
siadajàcych kwalifikacje okreÊlone w odr´b-

nych przepisach. Publiczna forma wychowania
przedszkolnego przeprowadza rekrutacj´ dzie-
ci w oparciu o zasad´ powszechnej dost´pno-
Êci.”;

8) w art. 7:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Osob´, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia
si´ na zasadach okreÊlonych w Kodeksie
pracy, z tym ˝e do osób tych stosuje si´ od-
powiednio przepisy dotyczàce tygodnio-
wego obowiàzkowego wymiaru godzin za-
j´ç edukacyjnych nauczycieli oraz ustala
si´ wynagrodzenie nie wy˝sze ni˝ przewi-
dziane dla nauczyciela dyplomowanego.”,

b) po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje si´ równie˝
w przypadku zatrudnienia osoby posiada-
jàcej przygotowanie zawodowe uznane
przez dyrektora szko∏y lub placówki za od-
powiednie do prowadzenia zaj´ç z zakresu
kszta∏cenia zawodowego, z tym ˝e zatrud-
nienie tej osoby nast´puje za zgodà orga-
nu prowadzàcego.”,

c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zatrudnia nauczycieli obowiàzkowych zaj´ç
edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, po-
siadajàcych kwalifikacje okreÊlone dla na-
uczycieli szkó∏ publicznych; przepisy ust. 1a
i 1d stosuje si´ odpowiednio.”;

9) po art. 7 dodaje si´ art. 7a—7d w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. W szko∏ach publicznych i niepublicz-
nych mogà byç tworzone oddzia∏y
mi´dzynarodowe.

2. Utworzenie oddzia∏u mi´dzynarodo-
wego wymaga zezwolenia ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wy-
chowania.

3. Zezwolenie na utworzenie oddzia∏u
mi´dzynarodowego w szkole podsta-
wowej lub gimnazjum mo˝e zostaç
udzielone, je˝eli program nauczania
ustalony przez zagranicznà instytucj´
edukacyjnà, który ma byç realizowany
w tym oddziale, umo˝liwia uzyskanie
przez uczniów wiadomoÊci i umiej´t-
noÊci umo˝liwiajàcych im przystàpie-
nie odpowiednio do sprawdzianu i eg-
zaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1 i 2.

4. Wniosek o zezwolenie na utworzenie
oddzia∏u mi´dzynarodowego sk∏ada
organ prowadzàcy szko∏´, w której ma
zostaç utworzony oddzia∏ mi´dzynaro-
dowy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, po-
winien okreÊlaç:

1) cel, za∏o˝enia kszta∏cenia i program
nauczania, który b´dzie realizowany
w oddziale mi´dzynarodowym;

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
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2) organizacj´ kszta∏cenia w oddziale
i stosowany system oceniania, kla-
syfikowania i egzaminowania;

3) dat´ rozpocz´cia funkcjonowania
oddzia∏u.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
do∏àcza si´:

1) zgod´ rady pedagogicznej na utwo-
rzenie oddzia∏u mi´dzynarodowe-
go;

2) dokument zawierajàcy zgod´ zagra-
nicznej instytucji edukacyjnej na
przystàpienie szko∏y do nauczania
zgodnego z programem nauczania
ustalonym przez t´ instytucj´;

3) opini´ kuratora oÊwiaty zawierajàcà
ocen´ mo˝liwoÊci organizacyjnych
i kadrowych pozwalajàcych na reali-
zowanie w szkole programu naucza-
nia ustalonego przez zagranicznà in-
stytucj´ edukacyjnà;

4) w przypadku szko∏y publicznej —
zobowiàzanie organu prowadzàce-
go szko∏´ do ponoszenia, z docho-
dów w∏asnych, kosztów kszta∏cenia
w oddziale mi´dzynarodowym prze-
kraczajàcych wydatki bie˝àce pono-
szone na jednego ucznia w pozosta-
∏ych oddzia∏ach szko∏y.

Art. 7b. 1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów
do oddzia∏u mi´dzynarodowego okreÊ-
la statut szko∏y.

2. Nauczanie w oddziale mi´dzynarodo-
wym mo˝e byç prowadzone w j´zyku
obcym, z wyjàtkiem zaj´ç dla uczniów
b´dàcych obywatelami polskimi obej-
mujàcych: j´zyk polski, cz´Êç historii
dotyczàcà historii Polski i cz´Êç geo-
grafii dotyczàcà geografii Polski.

3. Szko∏a zapewnia uczniom oddzia∏u
mi´dzynarodowego b´dàcym obywa-
telami polskimi nauczanie j´zyka pol-
skiego oraz cz´Êci historii dotyczàcej
historii Polski i cz´Êci geografii doty-
czàcej geografii Polski zgodnie z pod-
stawà programowà kszta∏cenia ogól-
nego ustalonà w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2
lit. b.

4. Szko∏a zapewnia uczniom oddzia∏u
mi´dzynarodowego nieb´dàcym oby-
watelami polskimi nauczanie j´zyka
polskiego jako j´zyka obcego.

5. Uczniowie oddzia∏u mi´dzynarodowe-
go w szkole podstawowej i gimna-
zjum przyst´pujà odpowiednio do
sprawdzianu i egzaminu, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Uczniowie oddzia∏ów mi´dzynarodo-
wych w szko∏ach ponadgimnazjal-

nych, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 3 lit. b—f, mogà przystàpiç do eg-
zaminu maturalnego, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b—f.

7. Szko∏a, w której zosta∏ utworzony od-
dzia∏ mi´dzynarodowy, zapewnia
uczniom tego oddzia∏u mo˝liwoÊç
przejÊcia, na ka˝dym etapie kszta∏ce-
nia, do kszta∏cenia realizowanego
zgodnie z programami nauczania,
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4
lit. a.

8. Do oddzia∏u mi´dzynarodowego nie
stosuje si´ przepisów art. 7 ust. 1
pkt 3—5 oraz ust. 3.

Art. 7c. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania mo˝e cofnàç zezwolenie
na utworzenie oddzia∏u mi´dzynaro-
dowego:

1) w przypadku stwierdzenia przez or-
gan sprawujàcy nadzór pedagogicz-
ny, ˝e dzia∏alnoÊç oddzia∏u mi´dzy-
narodowego jest sprzeczna z przepi-
sami ustawy lub statutem szko∏y,
w której taki oddzia∏ zosta∏ utworzo-
ny;

2) w przypadku cofni´cia przez zagra-
nicznà instytucj´ edukacyjnà zgody,
o której mowa w art. 7a ust. 6 pkt 2;

3) w przypadku cofni´cia przez rad´
pedagogicznà zgody, o której mowa
w art. 7a ust. 6 pkt 1;

4) w przypadku niewykonywania przez
organ prowadzàcy szko∏´ zobowià-
zania, o którym mowa w art. 7a
ust. 6 pkt 4.

2. Cofni´cie zezwolenia jest równoznacz-
ne z likwidacjà oddzia∏u mi´dzynaro-
dowego. Likwidacja nast´puje w ter-
minie okreÊlonym w decyzji o cofni´-
ciu zezwolenia.

Art. 7d. Oddzia∏ mi´dzynarodowy mo˝e zostaç
zlikwidowany z koƒcem roku szkolnego
przez organ prowadzàcy po zapewnieniu
uczniom mo˝liwoÊci kontynuowania na-
uki. Organ prowadzàcy jest obowiàzany,
co najmniej na 6 miesi´cy przed termi-
nem likwidacji oddzia∏u mi´dzynarodo-
wego, zawiadomiç o zamiarze likwidacji
rodziców uczniów i ministra w∏aÊciwego
do spraw oÊwiaty i wychowania.”;

10) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. Sprawdzian i egzamin, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, egzamin maturalny, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b—f, oraz egza-
miny eksternistyczne, o których mowa
w art. 10 ust. 1, sà przeprowadzane na pod-
stawie wymagaƒ okreÊlonych w podstawie
programowej kszta∏cenia ogólnego.
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1b. Egzamin potwierdzajàcy kwalifikacje zawo-
dowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, d,
f i g, jest przeprowadzany na podstawie stan-
dardów wymagaƒ, o których mowa w art. 22
ust. 2 pkt 10.”;

11) w art. 9a w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie propozycji standardów wy-
magaƒ b´dàcych podstawà przeprowadza-
nia egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje
zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1
pkt 3 lit. a, d, f i g, we wspó∏pracy w szcze-
gólnoÊci z ministrami w∏aÊciwymi dla zawo-
dów uj´tych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego, o której mowa
w art. 24 ust. 1, szko∏ami wy˝szymi, jednost-
kami badawczo-rozwojowymi, organizacja-
mi pracodawców i samorzàdami zawodo-
wymi.”,

b) pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) opracowywanie, we wspó∏pracy z okr´go-
wymi komisjami egzaminacyjnymi, a w za-
kresie egzaminu potwierdzajàcego kwalifi-
kacje zawodowe równie˝ z ministrami w∏a-
Êciwymi dla zawodów, oraz og∏aszanie,
w tym w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, informatorów zawierajà-
cych w szczególnoÊci przyk∏adowe pytania
i zadania wraz z rozwiàzaniami, jakie mogà
wystàpiç na sprawdzianie i egzaminach,
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egza-
minach eksternistycznych, o których mo-
wa w art. 10 ust. 1.”;

12) w art. 9d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizacj´ Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej oraz okr´gowych komisji egzaminacyjnych
okreÊlajà ich statuty nadane w drodze zarzà-
dzenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania. Zarzàdzenie podlega
og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

13) w art. 9f ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4
i 5 do kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
nych stosuje si´ przepisy dotyczàce szkó∏.”;

14) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Âwiadectwa i dyplomy paƒstwowe wydawane
przez uprawnione do tego szko∏y, placówki
kszta∏cenia ustawicznego i placówki kszta∏ce-
nia praktycznego, zak∏ady kszta∏cenia nauczy-
cieli, kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecznych
oraz okr´gowe komisje egzaminacyjne sà do-
kumentami urz´dowymi.”;

15) w art. 14:

a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje si´
dzieci od poczàtku roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko koƒczy
3 lata, do koƒca roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko koƒczy
6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizo-
wane w przedszkolach, oddzia∏ach przed-
szkolnych w szko∏ach podstawowych oraz
w innych formach wychowania przedszkol-
nego.

1a. W przypadku dzieci posiadajàcych orzecze-
nie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego wy-
chowaniem przedszkolnym mo˝e byç obj´te
dziecko w wieku powy˝ej 6 lat, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do koƒca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko koƒczy
8 lat. Obowiàzek szkolny tych dzieci mo˝e
byç odroczony do koƒca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko
koƒczy 8 lat.”,

b) ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:

„3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiàzane od-
byç roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zor-
ganizowanym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolne-
go.

3a. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 3, rozpo-
czyna si´ z poczàtkiem roku szkolnego w ro-
ku kalendarzowym, w którym dziecko koƒ-
czy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym
mowa w ust. 1a, obowiàzek ten rozpoczyna
si´ z poczàtkiem roku szkolnego poprzedza-
jàcego rok szkolny, w którym dziecko roz-
pocznie spe∏nianie obowiàzku szkolnego.”;

16) w art. 14a:

a) ust. 1a—4 otrzymujà brzmienie:

„1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami
demograficznymi i geograficznymi rada
gminy mo˝e uzupe∏niç sieç publicznych
przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych o inne formy
wychowania przedszkolnego. Inne formy
wychowania przedszkolnego organizuje
si´ dla dzieci w miejscu zamieszkania lub
w innym mo˝liwie najbli˝szym miejscu.

2. Sieç publicznych przedszkoli i oddzia∏ów
przedszkolnych w szko∏ach podstawowych
wraz z publicznymi innymi formami wycho-
wania przedszkolnego powinna zapewniaç
wszystkim dzieciom pi´cioletnim zamiesz-
ka∏ym na obszarze gminy mo˝liwoÊç spe∏-
niania obowiàzku, o którym mowa w art. 14
ust. 3. Droga dziecka pi´cioletniego z domu
do najbli˝szego publicznego przedszkola,
oddzia∏u przedszkolnego w szkole podsta-
wowej lub do publicznej innej formy wycho-
wania przedszkolnego nie powinna przekra-
czaç 3 km.

3. Je˝eli droga dziecka pi´cioletniego z domu
do najbli˝szego publicznego przedszkola,
oddzia∏u przedszkolnego w szkole podsta-
wowej lub publicznej innej formy wychowa-
nia przedszkolnego przekracza 3 km, obo-
wiàzkiem gminy jest zapewnienie bezp∏at-
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nego transportu i opieki w czasie przewozu
dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna Êrodkami komunikacji publicznej,
je˝eli dowo˝enie zapewniajà rodzice.

4. Obowiàzkiem gminy jest zapewnienie nie-
pe∏nosprawnym dzieciom pi´cioletnim oraz
dzieciom obj´tym wychowaniem przed-
szkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bez-
p∏atnego transportu i opieki w czasie prze-
wozu do najbli˝szego przedszkola, oddzia∏u
przedszkolnego w szkole podstawowej, in-
nej formy wychowania przedszkolnego lub
oÊrodka umo˝liwiajàcego dzieciom, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak˝e dzieciom
z upoÊledzeniem umys∏owym z niepe∏no-
sprawnoÊciami sprz´˝onymi realizacj´ obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 
albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opie-
kuna na zasadach okreÊlonych w umowie
zawartej mi´dzy wójtem (burmistrzem, pre-
zydentem miasta) i rodzicami, opiekunami
lub opiekunami prawnymi, je˝eli dowo˝enie
zapewniajà rodzice, opiekunowie lub opie-
kunowie prawni.”,

b) uchyla si´ ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nauczyciela prowadzàcego zaj´cia w innej
formie wychowania przedszkolnego prowa-
dzonej przez gmin´ zatrudnia dyrektor
przedszkola lub szko∏y podstawowej prowa-
dzonych przez t´ gmin´.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zaj´cia w innych formach wychowania
przedszkolnego prowadzà nauczyciele po-
siadajàcy kwalifikacje wymagane od na-
uczycieli przedszkoli.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje innych form wychowania przed-
szkolnego, warunki tworzenia i organizowa-
nia tych form wychowania przedszkolnego
oraz sposób ich dzia∏ania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci koniecznoÊç dostosowania
form wychowania przedszkolnego do sytu-
acji i potrzeb lokalnych, minimalny dzienny
wymiar godzin zaj´ç, w których realizowana
jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, a tak˝e mo˝liwoÊç prowa-
dzenia zaj´ç tylko w niektóre dni tygodnia.”;

17) w art. 14b w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dope∏nienia czynnoÊci zwiàzanych ze zg∏o-
szeniem dziecka do przedszkola, oddzia∏u
przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnienia dziecku warunków nauki okreÊ-
lonych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 16 ust. 8 — w przypadku dziecka reali-

zujàcego obowiàzek poza przedszkolem, od-
dzia∏em przedszkolnym lub innà formà wy-
chowania przedszkolnego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
przedszkoli i szkó∏ podstawowych, w któ-
rych zorganizowano oddzia∏y przedszkol-
ne, oraz nauczyciele prowadzàcy zaj´cia 
w publicznych i niepublicznych innych for-
mach wychowania przedszkolnego sà obo-
wiàzani powiadomiç dyrektora szko∏y, w ob-
wodzie której dziecko mieszka, o spe∏nianiu
przez dziecko obowiàzku, o którym mowa
w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym lub w innej formie
wychowania przedszkolnego oraz o zmia-
nach w tym zakresie.”;

18) w art. 14c skreÊla si´ zdanie trzecie;

19) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek szkolny dziecka rozpoczyna si´
z poczàtkiem roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko koƒczy 6 lat, oraz
trwa do ukoƒczenia gimnazjum, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia.”;

20) art. 15a otrzymuje brzmienie:

„Art. 15a. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z Mini-
strem SprawiedliwoÊci, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, przypadki,
w których do publicznej lub niepublicz-
nej szko∏y dla doros∏ych mo˝na przyjàç
osob´, która ukoƒczy∏a 16 lat, a w przy-
padku uczestników Ochotniczych Huf-
ców Pracy oraz osób przebywajàcych
w zak∏adach karnych lub aresztach Êled-
czych — 15 lat, bioràc pod uwag´ opóê-
nienie w cyklu kszta∏cenia lub umo˝li-
wienie osobom przebywajàcym w za-
k∏adach karnych lub aresztach Êled-
czych spe∏niania obowiàzku szkolnego
lub obowiàzku nauki.”;

21) w art. 16:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Na wniosek rodziców nauk´ w szkole pod-
stawowej mo˝e tak˝e rozpoczàç dziecko,
które w danym roku kalendarzowym koƒczy
5 lat, je˝eli wykazuje psychofizycznà dojrza-
∏oÊç do podj´cia nauki szkolnej.

2. Decyzj´ o wczeÊniejszym przyj´ciu dziecka
do szko∏y podstawowej podejmuje dyrek-
tor szko∏y po zasi´gni´ciu opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, któ-
re zosta∏o wczeÊniej przyj´te do szko∏y pod-
stawowej, jest zwolnione z obowiàzku, o któ-
rym mowa w art. 14 ust. 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzj´ w sprawie odroczenia obowiàzku
szkolnego podejmuje dyrektor publicznej
szko∏y podstawowej, w obwodzie której
dziecko mieszka, po zasi´gni´ciu opinii po-
radni psychologiczno-pedagogicznej.”,
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c) po ust. 5b dodaje si´ ust. 5c w brzmieniu:

„5c. Uczeƒ, który ukoƒczy∏ szko∏´ ponadgimna-
zjalnà przed ukoƒczeniem 18 roku ˝ycia,
mo˝e równie˝ spe∏niaç obowiàzek nauki
przez ucz´szczanie do szko∏y wy˝szej.”;

d) uchyla si´ ust. 7a,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio
publicznego lub niepublicznego przedszko-
la, szko∏y podstawowej, gimnazjum i szko∏y
ponadgimnazjalnej, do której dziecko zosta-
∏o przyj´te, mo˝e zezwoliç, w drodze decyzji,
na spe∏nianie przez dziecko odpowiednio
obowiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
poza przedszkolem, oddzia∏em przedszkol-
nym lub innà formà wychowania przed-
szkolnego i obowiàzku szkolnego lub obo-
wiàzku nauki poza szko∏à.”,

f) dodaje si´ ust. 10—14 w brzmieniu:

„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, mo-
˝e byç wydane, je˝eli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia zosta∏
z∏o˝ony do dnia 31 maja;

2) do wniosku do∏àczono:

a) opini´ poradni psychologiczno-peda-
gogicznej,

b) oÊwiadczenie rodziców o zapewnie-
niu dziecku warunków umo˝liwiajà-
cych realizacj´ podstawy programo-
wej obowiàzujàcej na danym etapie
kszta∏cenia,

c) zobowiàzanie rodziców do przyst´po-
wania w ka˝dym roku szkolnym przez
dziecko spe∏niajàce obowiàzek szkol-
ny lub obowiàzek nauki do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o któ-
rych mowa w ust. 11.

11. Dziecko spe∏niajàce obowiàzek szkolny lub
obowiàzek nauki poza szko∏à otrzymuje
Êwiadectwo ukoƒczenia poszczególnych
klas danej szko∏y po zdaniu egzaminów
klasyfikacyjnych z zakresu cz´Êci podstawy
programowej obowiàzujàcej na danym
etapie kszta∏cenia, uzgodnionej na dany
rok szkolny z dyrektorem szko∏y, przepro-
wadzonych zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez
szko∏´, której dyrektor zezwoli∏ na spe∏nia-
nie obowiàzku szkolnego lub obowiàzku
nauki poza szko∏à. Dziecku takiemu nie
ustala si´ oceny zachowania.

12. Roczna i koƒcowa klasyfikacja ucznia spe∏-
niajàcego obowiàzek szkolny lub obowià-
zek nauki poza szko∏à odbywa si´ zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 4.

13. Dziecko spe∏niajàce obowiàzek szkolny lub
obowiàzek nauki poza szko∏à ma prawo
uczestniczyç w szkole w nadobowiàzko-
wych zaj´ciach pozalekcyjnych, o których
mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofni´cie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 8, nast´puje:
1) na wniosek rodziców;
2) je˝eli dziecko z przyczyn nieusprawiedli-

wionych nie przystàpi∏o do egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa
w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zda∏o rocz-
nych egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;

3) w razie wydania zezwolenia z narusze-
niem prawa.”;

22) w art. 17:

a) w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienie dzieciom i m∏odzie˝y, o których
mowa w art. 16 ust. 7, a tak˝e dzieciom
i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym
z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi, bez-
p∏atnego transportu i opieki w czasie prze-
wozu do oÊrodka umo˝liwiajàcego tym
dzieciom i m∏odzie˝y realizacj´ obowiàzku
szkolnego i obowiàzku nauki, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia;”,

b) uchyla si´ ust. 6;

23) w art. 22 w ust. 2:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) standardy wymagaƒ b´dàce podstawà
przeprowadzania egzaminu potwierdzajà-
cego kwalifikacje zawodowe, o którym mo-
wa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, d, f i g,
z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e wymagania
powinny uwzgl´dniaç cele i zadania edu-
kacyjne, zakres treÊci nauczania oraz umie-
j´tnoÊci i osiàgni´cia uczniów zawarte
w podstawie programowej kszta∏cenia
w okreÊlonym zawodzie.”;

24) w art. 22a:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Nauczyciel ma prawo wyboru podr´cznika
spoÊród podr´czników dopuszczonych do
u˝ytku szkolnego.

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szko∏y
program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania. Dyrektor szko∏y, po za-
si´gni´ciu opinii rady pedagogicznej, do-
puszcza do u˝ytku w danej szkole zapropo-
nowany przez nauczyciela program wycho-
wania przedszkolnego lub program naucza-
nia.”,

b) uchyla si´ ust. 2a,

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Dopuszczone do u˝ytku w danej szkole
programy wychowania przedszkolnego
lub programy nauczania stanowià odpo-
wiednio zestaw programów wychowania
przedszkolnego lub szkolny zestaw progra-
mów nauczania. Dyrektor szko∏y jest odpo-
wiedzialny za uwzgl´dnienie w zestawie
programów wychowania przedszkolnego
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i szkolnym zestawie programów nauczania
ca∏oÊci odpowiednio podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego i podsta-
wy programowej kszta∏cenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
a w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏-
cenie w zawodach albo w profilach kszta∏-
cenia ogólnozawodowego — tak˝e ca∏oÊci
podstawy programowej kszta∏cenia w za-
wodzie albo podstawy programowej
kszta∏cenia w profilu kszta∏cenia ogólnoza-
wodowego.”,

d) ust. 2e otrzymuje brzmienie:

„2e. Dyrektor szko∏y podaje do publicznej wia-
domoÊci, do dnia 15 czerwca, zestaw pod-
r´czników, które b´dà obowiàzywaç od po-
czàtku nast´pnego roku szkolnego.”;

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, a w przypadku podr´czników do
szkó∏ artystycznych minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, w drodze decyzji administracyjnej,
dopuszcza do u˝ytku szkolnego odpowied-
nio podr´czniki i podr´czniki do szkó∏ arty-
stycznych.”,

f) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Podr´cznik mo˝e byç dopuszczony do u˝yt-
ku szkolnego, je˝eli uzyska∏ pozytywne opi-
nie rzeczoznawców wskazanych odpowied-
nio przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania lub ministra w∏aÊci-
wego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego spoÊród rzeczoznawców
wpisanych na listy rzeczoznawców prowa-
dzone przez tych ministrów.

5. Podmiot ubiegajàcy si´ o dopuszczenie
podr´cznika do u˝ytku szkolnego wnosi
op∏at´.”,

g) ust. 7—9 otrzymujà brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, a w przypadku podr´czników do
szkó∏ artystycznych minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, w drodze decyzji administracyjnej,
mo˝e cofnàç dopuszczenie do u˝ytku szkol-
nego podr´cznika:

1) na wniosek podmiotu, który posiada tytu∏
prawny do podr´cznika;

2) z urz´du — w przypadku gdy co najmniej
dwóch rzeczoznawców, o których mowa
w ust. 4, stwierdzi, ˝e podr´cznik utraci∏
aktualnoÊç lub przydatnoÊç dydaktycznà,
albo od wyczerpania nak∏adu min´∏y 3 la-
ta i nie przewiduje si´ wznowienia wyda-
nia.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, a w przypadku programów i pod-
r´czników do szkó∏ artystycznych minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb dopuszczania
do u˝ytku w danej szkole programów wy-
chowania przedszkolnego i programów
nauczania przez dyrektora szko∏y;

2) szczegó∏owe warunki, jakie muszà spe∏-
niaç podr´czniki dopuszczane do u˝ytku
szkolnego;

3) szczegó∏owe warunki i tryb dopuszczania
podr´czników do u˝ytku szkolnego;

4) warunki, jakie muszà spe∏niç osoby wpi-
sywane na list´ rzeczoznawców, oraz wa-
runki i tryb skreÊlania z listy;

5) wysokoÊç i tryb wnoszenia op∏at w post´-
powaniu o dopuszczenie podr´cznika do
u˝ytku szkolnego, a tak˝e warunki wyna-
gradzania rzeczoznawców.

9. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 8,
powinno w szczególnoÊci przewidywaç
obowiàzek uwzgl´dniania w podr´cznikach
treÊci nauczania zawartych w podstawach
programowych oraz uwzgl´dniaç:

1) zapewnienie zgodnoÊci programów wy-
chowania przedszkolnego i programów
nauczania z treÊciami nauczania zawarty-
mi w podstawach programowych;

2) posiadanie przez rzeczoznawców wy-
kszta∏cenia wy˝szego oraz doÊwiadczenia
w pracy naukowej lub dydaktycznej;

3) instytucje, których rekomendacja jest wy-
magana przy ubieganiu si´ o wpisanie na
list´ rzeczoznawców;

4) prowadzenie wykazów podr´czników do-
puszczonych do u˝ytku szkolnego;

5) wysokoÊç op∏at wnoszonych w post´po-
waniu o dopuszczenie podr´cznika do
u˝ytku szkolnego, z mo˝liwoÊcià ró˝nico-
wania op∏at w zale˝noÊci od rodzaju pod-
r´cznika oraz etapu edukacyjnego, do któ-
rego sà przeznaczone.”;

25) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. W zakresie kszta∏cenia zawodowego za-
dania okreÊlone w art. 22 ust. 2 pkt 1
i 2 oraz w art. 22a ust. 8 minister w∏aÊci-
wy do spraw oÊwiaty i wychowania wy-
konuje w uzgodnieniu z ministrami w∏a-
Êciwymi dla zawodów uj´tych w klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go, o której mowa w art. 24 ust. 1.”;

26) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz szkó∏ i placówek,
które prowadzà minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych i Minister Obrony
Narodowej.”;

27) w art. 31 w ust. 1 uchyla si´ pkt 6a i 6b;

28) w art. 35 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko∏ami
i placówkami, o których mowa w art. 5
ust. 3b;”;
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29) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szko∏à lub placówkà mo˝e równie˝ kierowaç
osoba nieb´dàca nauczycielem powo∏ana na
stanowisko dyrektora przez organ prowadzà-
cy, po zasi´gni´ciu opinii organu sprawujàce-
go nadzór pedagogiczny.”;

30) art. 36a otrzymuje brzmienie:

„Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szko∏y lub pla-
cówki powierza organ prowadzàcy
szko∏´ lub placówk´.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora
szko∏y lub placówki wy∏ania si´
w drodze konkursu. Kandydatowi nie
mo˝na odmówiç powierzenia stano-
wiska dyrektora.

3. Wymogu przeprowadzania konkursu
na stanowisko dyrektora nie stosuje
si´ do szkó∏ i placówek publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne
lub osoby prawne nieb´dàce jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego.

4. Je˝eli do konkursu nie zg∏osi si´ ˝a-
den kandydat albo w wyniku konkur-
su nie wy∏oniono kandydata, organ
prowadzàcy powierza to stanowisko
ustalonemu przez siebie kandydato-
wi, po zasi´gni´ciu opinii rady szko∏y
lub placówki i rady pedagogicznej.

5. Do czasu powierzenia stanowiska dy-
rektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ
prowadzàcy mo˝e powierzyç pe∏nie-
nie obowiàzków dyrektora szko∏y wi-
cedyrektorowi, a w szko∏ach, w któ-
rych nie ma wicedyrektora, nauczy-
cielowi tej szko∏y, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ na okres 10 miesi´cy.

6. W celu przeprowadzenia konkursu
organ prowadzàcy szko∏´ lub placów-
k´ powo∏uje komisj´ konkursowà
w sk∏adzie:

1) trzech przedstawicieli organu pro-
wadzàcego szko∏´ lub placówk´;

2) dwóch przedstawicieli organu
sprawujàcego nadzór pedagogicz-
ny;

3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

c) zak∏adowych organizacji zwiàz-
kowych, przy czym przedstawi-
ciel zwiàzku zawodowego nie
mo˝e byç zatrudniony w szkole
lub placówce, której konkurs
dotyczy

— z zastrze˝eniem ust. 7.

7. ¸àczna liczba przedstawicieli orga-
nów, o których mowa w ust. 6 pkt 1
i 2, nie mo˝e byç mniejsza ni˝ ∏àczna
liczba przedstawicieli, o których mo-
wa w ust. 6 pkt 3.

8. Je˝eli w sk∏adzie komisji konkurso-
wej ∏àczna liczba przedstawicieli or-
ganów, o których mowa w ust. 6 pkt 1
i 2, by∏aby mniejsza ni˝ ∏àczna liczba
przedstawicieli, o których mowa
w ust. 6 pkt 3, liczb´ przedstawicieli
tych organów zwi´ksza si´ propor-
cjonalnie, tak aby ich ∏àczna liczba
nie by∏a mniejsza ni˝ ∏àczna liczba
przedstawicieli, o których mowa
w ust. 6 pkt 3.

9. Przepisy ust. 6—8 stosuje si´ równie˝
w przypadku konkursu na stanowisko
dyrektora nowo zak∏adanego zespo∏u
szkó∏ lub placówek, z tym ˝e:

1) przedstawiciela rady pedagogicz-
nej wy∏ania si´ spoÊród przedsta-
wicieli rad pedagogicznych
wszystkich szkó∏ lub placówek ∏à-
czonych w zespó∏;

2) przedstawiciela rady rodziców wy-
∏ania si´ spoÊród rad rodziców
uczniów wszystkich szkó∏ lub pla-
cówek ∏àczonych w zespó∏.

10. W przypadku szkó∏ i placówek nowo
zak∏adanych sk∏ad komisji konkurso-
wej okreÊla organ prowadzàcy t´
szko∏´ lub placówk´, uwzgl´dniajàc
udzia∏ przedstawiciela organu spra-
wujàcego nadzór pedagogiczny.

11. W przypadku szkó∏ i placówek, o któ-
rych mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1,
w sk∏ad komisji nie wchodzà odpo-
wiednio przedstawiciele rady peda-
gogicznej i rady rodziców.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, a w przypadku szkó∏
artystycznych i placówek, o których
mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów
szkó∏ artystycznych — minister w∏a-
Êciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, regulamin
konkursu na stanowisko dyrektora
szko∏y lub placówki oraz tryb pracy
komisji konkursowej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci sposób og∏aszania
konkursu oraz sposób nadzorowania
prawid∏owoÊci post´powania kon-
kursowego przez organ prowadzàcy
szko∏´ lub placówk´.

13. Stanowisko dyrektora szko∏y lub pla-
cówki powierza si´ na 5 lat szkolnych.
W uzasadnionych przypadkach mo˝-
na powierzyç to stanowisko na krót-
szy okres, jednak nie krótszy ni˝ 1 rok
szkolny.

14. Po up∏ywie okresu, o którym mowa
w ust. 13, organ prowadzàcy, po za-
si´gni´ciu opinii rady szko∏y lub pla-
cówki i rady pedagogicznej, w uzgod-
nieniu z kuratorem oÊwiaty, a w przy-
padku szko∏y i placówki artystycznej
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oraz placówki, o której mowa w art. 2
pkt 7, dla uczniów szkó∏ artystycz-
nych — z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, mo˝e przed∏u˝aç po-
wierzenie stanowiska na kolejne
okresy wymienione w ust. 13. Wymo-
gu uzgodnienia z kuratorem oÊwiaty
nie stosuje si´ w przypadku szkó∏
i placówek, o których mowa w art. 5
ust. 3b.

15. Przepisy ust. 1—14 stosuje si´ odpo-
wiednio do osoby, o której mowa
w art. 36 ust. 2.

16. Przepisy ust. 1—15 i art. 37 nie doty-
czà szkó∏ prowadzonych przez Mini-
stra Obrony Narodowej i Ministra
SprawiedliwoÊci lub podporzàdko-
wane im organy.”;

31) art. 38 otrzymuje brzmienie:

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

1) odwo∏uje nauczyciela ze stanowiska
kierowniczego w razie:

a) z∏o˝enia przez nauczyciela rezy-
gnacji, za trzymiesi´cznym wypo-
wiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pra-
cy lub negatywnej oceny wyko-
nywania zadaƒ wymienionych
w art. 34a ust. 2 w trybie okreÊlo-
nym przepisami w sprawie oceny
pracy nauczycieli — bez wypo-
wiedzenia,

c) z∏o˝enia przez organ sprawujàcy
nadzór pedagogiczny wniosku,
o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2) w przypadkach szczególnie uzasad-
nionych, po zasi´gni´ciu opinii ku-
ratora oÊwiaty, a w przypadku szko-
∏y i placówki artystycznej oraz pla-
cówki, o której mowa w art. 2 pkt 7,
dla uczniów szkó∏ artystycznych
prowadzonej przez jednostk´ samo-
rzàdu terytorialnego — ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
mo˝e odwo∏aç nauczyciela ze stano-
wiska kierowniczego w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Opini´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
wydaje si´ w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania wystàpienia orga-
nu, o którym mowa w ust. 1. Niewyda-
nie opinii w tym terminie jest równo-
znaczne z wydaniem opinii pozytyw-
nej.”,

32) w art. 39 ust. 4a i 5 otrzymujà brzmienie:

„4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozu-
mieniu z organem prowadzàcym szko∏´,

ustala profile kszta∏cenia ogólnozawodowe-
go prowadzone w tym liceum.

5. Dyrektor szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie zawo-
dowe, w porozumieniu z organem prowadzà-
cym szko∏´ i po zasi´gni´ciu opinii odpowied-
nio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrud-
nienia, ustala zawody, w których kszta∏ci szko-
∏a.”;

33) w art. 58:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Nie ustala si´ obwodów szko∏om specjal-
nym, szko∏om integracyjnym, szko∏om
dwuj´zycznym, szko∏om dla mniejszoÊci
narodowych i etnicznych oraz spo∏ecznoÊci
pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym,
szko∏om sportowym, szko∏om mistrzostwa
sportowego, szko∏om artystycznym, szko-
∏om w zak∏adach poprawczych i schroni-
skach dla nieletnich oraz szko∏om przy za-
k∏adach karnych i aresztach Êledczych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za∏o˝enie szko∏y lub placówki publicznej
przez osob´ prawnà innà ni˝ jednostka 
samorzàdu terytorialnego lub osob´ fizycz-
nà wymaga zezwolenia w∏aÊciwego organu
jednostki samorzàdu terytorialnego, której
zadaniem jest prowadzenie szkó∏ lub placó-
wek publicznych danego typu, a w przypad-
ku szkó∏ artystycznych — zezwolenia mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.”;

34) w art. 59:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Szko∏a w zak∏adzie poprawczym lub schro-
nisku dla nieletnich oraz szko∏a przy zak∏a-
dzie karnym lub areszcie Êledczym mo˝e
byç zlikwidowana w ka˝dym czasie, po za-
pewnieniu uczniom mo˝liwoÊci kontynu-
owania nauki w innej szkole.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szko∏a lub placówka publiczna prowadzona
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
mo˝e zostaç zlikwidowana po zasi´gni´ciu
opinii organu sprawujàcego nadzór pedago-
giczny, a szko∏a lub placówka publiczna pro-
wadzona przez innà osob´ prawnà lub 
fizycznà — za zgodà organu, który udzieli∏
zezwolenia na jej za∏o˝enie.”,

c) uchyla si´ ust. 2a i 2b,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ mo-
˝e przenieÊç kszta∏cenie w okreÊlonym za-
wodzie 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.”;
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e) dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ w razie
przekazania przez jednostk´ samorzàdu te-
rytorialnego prowadzenia szko∏y lub pla-
cówki publicznej osobie prawnej nieb´dàcej
jednostkà samorzàdu terytorialnego lub
osobie fizycznej.

9. Przekazanie, o którym mowa w ust. 8, jest
równoznaczne z likwidacjà dotychczasowej
formy organizacyjno-prawnej szko∏y lub
placówki, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.4)).”;

35) w art. 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzàcy szko∏y ró˝nych typów
lub placówki mo˝e je po∏àczyç w zespó∏. Po-
∏àczenie nie narusza odr´bnoÊci rad peda-
gogicznych, rad rodziców, rad szkó∏ lub pla-
cówek i samorzàdów uczniowskich poszcze-
gólnych szkó∏ lub placówek, o ile statut 
zespo∏u nie stanowi inaczej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ prowadzàcy zespó∏ szkó∏ lub placó-
wek albo szkó∏ i placówek mo˝e wy∏àczyç
z zespo∏u niektóre szko∏y lub placówki, w∏à-
czyç do zespo∏u inne szko∏y lub placówki,
a tak˝e mo˝e rozwiàzaç zespó∏. W przypad-
ku wy∏àczenia szkó∏ lub placówek z zespo∏u
oraz rozwiàzania zespo∏u przepisów art. 58
i 59 nie stosuje si´.”,

c) uchyla si´ ust. 5a,

d) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. Po∏àczenie w zespó∏ szko∏y podstawowej
z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii
kuratora oÊwiaty.”;

36) w art. 80:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Osoba prowadzàca wychowanie przed-
szkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7, otrzymuje na ka˝dego
ucznia obj´tego tà formà wychowania
przedszkolnego dotacj´ z bud˝etu gminy
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 50 % wydat-
ków bie˝àcych przewidzianych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowa-
dzonym przez gmin´, z tym ˝e na ucznia
niepe∏nosprawnego w wysokoÊci nie ni˝-
szej ni˝ kwota przewidziana na niepe∏no-
sprawnego ucznia przedszkola i oddzia∏u
przedszkolnego w cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej otrzymywanej przez gmin´.

W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego podstawà do
ustalenia wysokoÊci dotacji sà wydatki bie-
˝àce ponoszone przez najbli˝szà gmin´ na
prowadzenie przedszkola publicznego.”,

b) po ust. 2c dodaje si´ ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Je˝eli do formy wychowania przedszkolne-

go, o której mowa w ust. 2b, ucz´szcza
uczeƒ nieb´dàcy mieszkaƒcem gminy do-
tujàcej t´ form´ wychowania przedszkol-
nego, gmina, której mieszkaƒcem jest ten
uczeƒ, pokrywa koszty dotacji udzielonej
zgodnie z ust. 2b.”,

c) po ust. 3c dodaje si´ ust. 3d—3h w brzmieniu:
„3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2—3b, sà

przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadaƒ szko∏y lub placówki w zakresie
kszta∏cenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki spo∏ecznej. Dotacje mogà byç
wykorzystane wy∏àcznie na pokrycie wy-
datków bie˝àcych szko∏y lub placówki.

3e. Organy jednostek samorzàdu terytorialne-
go, o których mowa w ust. 2—3b, mogà
kontrolowaç prawid∏owoÊç wykorzystania
dotacji przyznanych szko∏om i placówkom
z bud˝etów tych jednostek.

3f. Osoby upowa˝nione do przeprowadzenia
kontroli przez organy, o których mowa
w ust. 3e, majà prawo wst´pu do szkó∏
i placówek oraz wglàdu do prowadzonej
przez nie dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu na-
uczania.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e,
w zwiàzku z przeprowadzaniem kontroli
prawid∏owoÊci wykorzystywania dotacji
przez szko∏y i placówki mogà przetwarzaç
dane osobowe uczniów tych szkó∏ i placó-
wek.

3h. Szko∏a lub placówka publiczna przekazana
do prowadzenia osobie prawnej nieb´dà-
cej jednostkà samorzàdu terytorialnego
lub osobie fizycznej na podstawie umowy,
o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje
dotacje, o których mowa w ust. 2—3b, od
dnia przekazania szko∏y lub placówki.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu te-

rytorialnego ustala tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji, o których mowa w ust. 2—3b,
oraz tryb i zakres kontroli prawid∏owoÊci ich
wykorzystywania, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci podstawy obliczania dotacji, zakres
danych, które powinny byç zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu
jej wykorzystania, oraz termin i sposób roz-
liczenia dotacji.”,

e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosu-

je si´ odpowiednio ust. 3d—3g.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
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sów publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji,
o których mowa w ust. 5, oraz tryb i zakres
kontroli prawid∏owoÊci ich wykorzystywa-
nia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci podsta-
w´ obliczania dotacji, zakres danych, które
powinny byç zawarte we wniosku o udziele-
nie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,
oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.”;

37) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. 1. Publiczne szko∏y, placówki, a tak˝e in-
ne formy wychowania przedszkolne-
go, zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli,
placówki doskonalenia nauczycieli
i kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
nych oraz prowadzàce je organy sà
zwolnione z op∏at z tytu∏u trwa∏ego za-
rzàdu, u˝ytkowania i u˝ytkowania wie-
czystego nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jedno-
stek samorzàdu terytorialnego i ich
zwiàzków, zaj´tych na dzia∏alnoÊç
oÊwiatowà.

2. Publiczne szko∏y, placówki, a tak˝e in-
ne formy wychowania przedszkolne-
go, zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli,
placówki doskonalenia nauczycieli
i kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
nych oraz prowadzàce je organy sà
zwolnione z podatku od nieruchomo-
Êci, podatku leÊnego i podatku rolnego
w zakresie nieruchomoÊci zaj´tych na
dzia∏alnoÊç oÊwiatowà, na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych ustawach.”;

38) w art. 90:

a) ust. 2d otrzymuje brzmienie:
„2d. Osoba prowadzàca wychowanie przed-

szkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7, otrzymuje na ka˝dego
ucznia obj´tego tà formà wychowania
przedszkolnego dotacj´ z bud˝etu gminy
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 40 % wydat-
ków bie˝àcych ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowa-
dzonym przez gmin´, z tym ˝e na ucznia
niepe∏nosprawnego w wysokoÊci nie ni˝-
szej ni˝ kwota przewidziana na niepe∏no-
sprawnego ucznia przedszkola i oddzia∏u
przedszkolnego w cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej otrzymywanej przez gmin´
— pod warunkiem, ˝e osoba prowadzàca
niepublicznà form´ wychowania przed-
szkolnego poda organowi w∏aÊciwemu do
udzielania dotacji planowanà liczb´
uczniów nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊ-
nia roku poprzedzajàcego rok udzielania
dotacji. W przypadku braku na terenie gmi-
ny przedszkola publicznego podstawà do
ustalenia wysokoÊci dotacji sà wydatki bie-
˝àce ponoszone przez najbli˝szà gmin´ na
prowadzenie przedszkola publicznego.”,

b) po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e w brzmieniu:
„2e. Je˝eli do niepublicznej formy wychowania

przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d,

ucz´szcza uczeƒ nieb´dàcy mieszkaƒcem
gminy dotujàcej t´ form´ wychowania
przedszkolnego, gmina, której mieszkaƒ-
cem jest ten uczeƒ, pokrywa koszty dotacji
udzielonej zgodnie z ust. 2d.”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Placówki niepubliczne, o których mowa

w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymujà na ka˝dego wy-
chowanka dotacje z bud˝etu powiatu
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ kwota przewi-
dziana na jednego wychowanka tego ro-
dzaju placówki w cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej dla danej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, a w przypadku nie-
publicznych oÊrodków umo˝liwiajàcych 
realizacj´ obowiàzku, o którym mowa
w art. 14 ust. 3, obowiàzku szkolnego i obo-
wiàzku nauki dzieciom i m∏odzie˝y, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak˝e dzie-
ciom i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏o-
wym z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝ony-
mi, w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ kwota prze-
widziana na jednego wychowanka tego ro-
dzaju oÊrodków w cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorzàdu
terytorialnego, pod warunkiem, ˝e osoba
prowadzàca placówk´ przedstawi plano-
wanà liczb´ wychowanków organowi w∏aÊ-
ciwemu do udzielenia dotacji, nie póêniej
ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajà-
cego rok udzielenia dotacji.”,

d) ust. 3c otrzymuje brzmienie:
„3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a—3a, sà

przekazywane w 12 cz´Êciach w terminie
do ostatniego dnia ka˝dego miesiàca na ra-
chunek bankowy szko∏y lub placówki.”,

e) po ust. 3c dodaje si´ ust. 3d—3g w brzmieniu:
„3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a—3b, sà

przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadaƒ szko∏y lub placówki w zakresie
kszta∏cenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki spo∏ecznej. Dotacje mogà byç
wykorzystane wy∏àcznie na pokrycie wy-
datków bie˝àcych szko∏y lub placówki.

3e. Organy jednostek samorzàdu terytorialne-
go, o których mowa w ust. 1a—3b, mogà
kontrolowaç prawid∏owoÊç wykorzystania
dotacji przyznanych szko∏om i placówkom
z bud˝etów tych jednostek.

3f. Osoby upowa˝nione do przeprowadzenia
kontroli przez organy, o których mowa
w ust. 3e, majà prawo wst´pu do szkó∏
i placówek oraz wglàdu do prowadzonej
przez nie dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu na-
uczania.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e,
w zwiàzku z przeprowadzaniem kontroli
prawid∏owoÊci wykorzystywania dotacji
przez szko∏y i placówki mogà przetwarzaç
dane osobowe uczniów tych szkó∏ i placó-
wek.”,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu te-

rytorialnego ustala tryb udzielania i rozlicza-
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nia dotacji, o których mowa w ust. 1a 
i 2a—3b, oraz tryb i zakres kontroli prawid∏o-
woÊci ich wykorzystywania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci podstaw´ obliczania dota-
cji, zakres danych, które powinny byç zawar-
te we wniosku o udzielenie dotacji i w rozli-
czeniu jej wykorzystania, oraz termin i spo-
sób rozliczenia dotacji.”,

g) ust. 4f otrzymuje brzmienie:
„4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a—4d,

stosuje si´ odpowiednio ust. 3d—3g.”,

h) po ust. 4f dodaje si´ ust. 4g w brzmieniu:
„4g. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb udzielania
i rozliczania dotacji, o których mowa
w ust. 4a—4d, oraz tryb i zakres kontroli
prawid∏owoÊci ich wykorzystywania,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci podstaw´
obliczania dotacji, zakres danych, które po-
winny byç zawarte we wniosku o udziele-
nia dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,
oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.”;

i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zwolnienia z podatków i op∏at, o których

mowa w art. 81, stosuje si´ równie˝ do nie-
publicznych szkó∏, placówek, a tak˝e innych
form wychowania przedszkolnego, zak∏a-
dów kszta∏cenia nauczycieli, placówek do-
skonalenia nauczycieli i kolegiów pracowni-
ków s∏u˝b spo∏ecznych oraz organów je pro-
wadzàcych.”;

39) w art. 90b w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wychowankom publicznych i niepublicznych
oÊrodków umo˝liwiajàcych dzieciom i m∏o-
dzie˝y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak-
˝e dzieciom i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umy-
s∏owym z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝ony-
mi realizacj´ odpowiednio obowiàzku szkolne-
go i obowiàzku nauki — do czasu ukoƒczenia
realizacji obowiàzku nauki.”;

40) w art. 94a:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoby nieb´dàce obywatelami polskimi,

podlegajàce obowiàzkowi nauki, korzystajà
z nauki i opieki w publicznych szko∏ach po-
nadgimnazjalnych na warunkach dotyczà-
cych obywateli polskich do ukoƒczenia
18 lat lub ukoƒczenia szko∏y ponadgimna-
zjalnej.”,

b) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:
„2. Na warunkach dotyczàcych obywateli pol-

skich korzystajà z nauki w publicznych szko-
∏ach policealnych, publicznych szko∏ach 
artystycznych, publicznych zak∏adach kszta∏-
cenia nauczycieli i publicznych placówkach:
1) obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii

Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub

Konfederacji Szwajcarskiej, a tak˝e
cz∏onkowie ich rodzin posiadajàcy pra-
wo pobytu lub prawo sta∏ego pobytu;

2) osoby pochodzenia polskiego w rozu-
mieniu przepisów o repatriacji;

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na
osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) osoby posiadajàce wa˝nà Kart´ Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wy-

nika z umów mi´dzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodêcy

oraz cz∏onkowie ich rodzin;
7) osoby posiadajàce zgod´ na pobyt tole-

rowany;
8) osoby, którym udzielono ochrony uzu-

pe∏niajàcej oraz cz∏onkowie ich rodzin;
9) osoby korzystajàce z ochrony czasowej

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) osoby, którym na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego
Wspólnot Europejskich;

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony
w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mo-
wa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z póên. zm.5));

12) cz∏onkowie rodzin osób ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy.

2a. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2:
1) pkt 1 — uwa˝a si´ osoby, o których mowa

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego te-
rytorium obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej i cz∏onków ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1367);

2) pkt 6, 8 i 12 — uwa˝a si´ ma∏˝onka oraz
ma∏oletnie dzieci tych osób niepozostajà-
ce w zwiàzku ma∏˝eƒskim i b´dàce na ich
utrzymaniu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoby nieb´dàce obywatelami polskimi,

podlegajàce obowiàzkowi szkolnemu lub
obowiàzkowi nauki, które nie znajà j´zyka
polskiego albo znajà go na poziomie niewy-
starczajàcym do korzystania z nauki, majà
prawo do dodatkowej, bezp∏atnej nauki j´-
zyka polskiego. Dodatkowà nauk´ j´zyka
polskiego dla tych osób organizuje organ
prowadzàcy szko∏´.”,

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.
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d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:
„4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, majà pra-

wo do pomocy udzielanej przez osob´ w∏a-
dajàcà j´zykiem kraju pochodzenia, zatrud-
nionà w charakterze pomocy nauczyciela
przez dyrektora szko∏y. Pomocy tej udziela
si´ nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy.

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4,
przys∏uguje tak˝e osobom b´dàcym oby-
watelami polskimi, podlegajàcym obo-
wiàzkowi szkolnemu lub obowiàzkowi na-
uki, które nie znajà j´zyka polskiego albo
znajà go na poziomie niewystarczajàcym
do korzystania z nauki; osoby te korzystajà
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4,
nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy.

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mo-
gà korzystaç z dodatkowych zaj´ç wyrów-
nawczych w zakresie przedmiotów naucza-
nia organizowanych przez organ prowa-
dzàcy szko∏´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 12 miesi´cy.”,

e) w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) wysokoÊç odp∏atnoÊci za nauk´ w publicz-

nych szko∏ach policealnych, szko∏ach po-
nadgimnazjalnych dla doros∏ych, szko∏ach
artystycznych, zak∏adach kszta∏cenia na-
uczycieli i placówkach oraz sposób wnosze-
nia op∏at, uwzgl´dniajàc przewidywane
koszty kszta∏cenia oraz mo˝liwoÊç ca∏kowi-
tego lub cz´Êciowego zwolnienia z tej od-
p∏atnoÊci;

3) sposób organizacji dodatkowej nauki j´zyka
polskiego, dodatkowych zaj´ç wyrównaw-
czych w zakresie przedmiotów nauczania
oraz nauki j´zyka i kultury kraju pochodze-
nia, o których mowa w ust. 4 i 4b—5,
z uwzgl´dnieniem wymiaru godzin zaj´ç
i minimalnej liczby osób, dla których orga-
nizuje si´ nauk´ j´zyka i kultury kraju po-
chodzenia;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 190 otrzymuje brzmienie:

„Art. 190. § 1. M∏odocianym w rozumieniu kodek-
su jest osoba, która ukoƒczy∏a
15 lat, a nie przekroczy∏a 18 lat.

§ 2. Zabronione jest zatrudnianie oso-
by, która nie ukoƒczy∏a 15 lat.”;

2) w art. 191 w § 5 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) zatrudnianie osób niemajàcych 15 lat, które
ukoƒczy∏y gimnazjum,

4) zatrudnianie osób niemajàcych 15 lat, które
nie ukoƒczy∏y gimnazjum.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên.
zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6a ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Oceny pracy dyrektora szko∏y oraz nauczycie-
la, któremu czasowo powierzono pe∏nienie
obowiàzków dyrektora szko∏y, dokonuje organ
prowadzàcy szko∏´ w porozumieniu z orga-
nem sprawujàcym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje
oceny pracy dyrektora szko∏y po zasi´gni´ciu
opinii rady szko∏y i zak∏adowych organizacji
zwiàzkowych dzia∏ajàcych w tej szkole. Przy
ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.”;

2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciel powinien podnosiç swojà wiedz´
ogólnà i zawodowà, korzystajàc z prawa
pierwszeƒstwa do uczestnictwa we wszelkich
formach doskonalenia zawodowego na naj-
wy˝szym poziomie.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên.
zm.8)) w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne
obj´te systemem oÊwiaty oraz prowadzàce je or-
gany, w zakresie gruntów zaj´tych na dzia∏alnoÊç
oÊwiatowà;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z póên. zm.9)) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymu-
je brzmienie:

„2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne
obj´te systemem oÊwiaty oraz prowadzàce je or-
gany, w zakresie nieruchomoÊci zaj´tych na dzia-
∏alnoÊç oÊwiatowà;”.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, 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, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463.
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Art. 6. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z póên.
zm.10)) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne
obj´te systemem oÊwiaty oraz prowadzàce je or-
gany, w zakresie lasów zaj´tych na dzia∏alnoÊç
oÊwiatowà;”.

Art. 7. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 2) w art. 28 ust. 5 otrzymuje brzmie-
nie:

„5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2,
minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia dzieli cz´Êç oÊwiatowà subwencji ogólnej
mi´dzy poszczególne jednostki samorzàdu tery-
torialnego, bioràc pod uwag´ zakres realizowa-
nych przez te jednostki zadaƒ oÊwiatowych, z wy-
∏àczeniem zadaƒ zwiàzanych z dowozem uczniów
oraz zadaƒ zwiàzanych z prowadzeniem przed-
szkoli ogólnodost´pnych i oddzia∏ów ogólnodo-
st´pnych w przedszkolach z oddzia∏ami integra-
cyjnymi oraz zadaƒ zwiàzanych z prowadzeniem
innych form wychowania przedszkolnego —
w sposób okreÊlony na podstawie ust. 6.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Karta Nauczy-
ciela oraz ustawy o post´powaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. Nr 145, poz. 917) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w pkt 24 uchyla si´ lit. b;

2) w art. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2009 r.;”.

Art. 9. 1. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011
dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, od-
dziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole pod-
stawowej lub innej formie wychowania przedszkolne-
go.

2. Zapewnienie warunków do realizacji prawa,
o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem w∏asnym
gminy.

3. Je˝eli droga dziecka pi´cioletniego z domu do
najbli˝szego publicznego przedszkola, oddzia∏u przed-
szkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km,
obowiàzkiem gminy jest zapewnienie bezp∏atnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna Êrodkami
komunikacji publicznej, je˝eli dowo˝enie zapewniajà
rodzice.

4. Obowiàzkiem gminy jest zapewnienie niepe∏no-
sprawnym dzieciom pi´cioletnim bezp∏atnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu do najbli˝szego
przedszkola, oddzia∏u przedszkolnego w szkole pod-
stawowej, innej formy wychowania przedszkolnego
lub oÊrodka umo˝liwiajàcego dzieciom, o których mo-
wa w art. 16 ust. 7, a tak˝e dzieciom z upoÊledzeniem
umys∏owym z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi
realizacj´ obowiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na za-
sadach okreÊlonych w umowie zawartej mi´dzy wój-
tem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami,
opiekunami lub opiekunami prawnymi, je˝eli dowo˝e-
nie zapewniajà rodzice, opiekunowie lub opiekunowie
prawni.

Art. 10. W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzo-
ne w roku 2005, które nie rozpocz´∏y spe∏niania obo-
wiàzku szkolnego, majà obowiàzek odbyç roczne obo-
wiàzkowe przygotowanie przedszkolne w przedszko-
lu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2—4 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. Dzieci posiadajàce orzeczenie o potrzebie
kszta∏cenia specjalnego, którym odroczono spe∏nianie
obowiàzku szkolnego na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowujà to prawo do koƒca okresu na
jaki zosta∏o udzielone.

Art. 12. 1. W latach szkolnych 2009/2010—
2011/2012, na wniosek rodziców, obowiàzkiem szkol-
nym mo˝e byç obj´te dziecko, które w danym roku ka-
lendarzowym koƒczy 6 lat.

2. Dyrektor publicznej szko∏y podstawowej, w ob-
wodzie której dziecko mieszka, mo˝e przyjàç do szko-
∏y dziecko, o którym mowa w ust. 1, je˝eli pozwalajà
na to warunki organizacyjne szko∏y, a dziecko by∏o ob-
j´te wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym
poprzedzajàcym rok szkolny, w którym ma rozpoczàç
nauk´ w szkole podstawowej. Wymogu obj´cia wy-
chowaniem przedszkolnym nie stosuje si´ w przypad-
ku gdy dziecko posiada pozytywnà opini´ poradni
psychologiczno-pedagogicznej o mo˝liwoÊci rozpo-
cz´cia spe∏niania obowiàzku szkolnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do dyrek-
torów innych szkó∏ podstawowych ni˝ wymienione
w ust. 2, do których rodzice z∏o˝yli wniosek, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 13. W latach szkolnych 2009/2010—2011/2012
w odniesieniu do dzieci urodzonych w latach 
2003—2005 nie stosuje si´ art. 16 ust. 1 i 2 ustawy,
o której mowa w art. 1.

Art. 14. Przepisy art. 14b ust. 1 pkt 4 i art. 16 ust. 8
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, w zakresie dotyczàcym realizacji
obowiàzku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza innà
formà wychowania przedszkolnego, stosuje si´ od
dnia 1 wrzeÊnia 2011 r.

Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania przedstawia corocznie Sejmowi informacj´
o stanie przygotowaƒ organów prowadzàcych do ob-
j´cia obowiàzkiem szkolnym dzieci szeÊcioletnich.

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 730.
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Art. 16. Organy prowadzàce inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a
ustawy, o której mowa w art. 1, w których w dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy jest realizowana cz´Êç
podstawy programowej wychowania przedszkolne-
go, dostosujà zasady dzia∏ania tych form do wymo-
gów wynikajàcych z niniejszej ustawy w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 17. 1. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy oddzia∏y realizujàce programy nauczania
okreÊlone przez International Baccalaureate Organiza-
tion w Genewie stajà si´ oddzia∏ami mi´dzynarodo-
wymi, o których mowa w art. 3 pkt 2g ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

2. Oddzia∏y, o których mowa w ust. 1, dostosujà
programy nauczania do wymagaƒ okreÊlonych
w art. 7b ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Art. 18. 1. Sprawdzian, o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podsta-
wie standardów wymagaƒ b´dàcych podstawà prze-
prowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, okreÊlonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, jest przepro-
wadzany do roku szkolnego 2013/2014 w∏àcznie.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 usta-
wy, o której mowa w art. 1, przeprowadza si´ na pod-
stawie wymagaƒ okreÊlonych w podstawie progra-
mowej kszta∏cenia ogólnego, o której mowa w art. 22
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 19. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1
pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie
standardów wymagaƒ b´dàcych podstawà przepro-
wadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum, okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, jest przeprowadza-
ny do roku szkolnego 2010/2011 w∏àcznie.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, przeprowadza si´ na podsta-
wie wymagaƒ okreÊlonych w podstawie programo-
wej kszta∏cenia ogólnego, o której mowa w art. 22
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 20. 1. Egzamin maturalny, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na
podstawie standardów wymagaƒ b´dàcych podstawà
przeprowadzania egzaminu maturalnego, okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie 
niniejszej ustawy, przeprowadza si´:

1) do roku szkolnego 2018/2019 w∏àcznie — dla ab-
solwentów liceum ogólnokszta∏càcego i liceum
profilowanego;

2) do roku szkolnego 2019/2020 w∏àcznie — dla ab-
solwentów technikum;

3) do roku szkolnego 2020/2021 w∏àcznie — dla ab-
solwentów uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏-
càcego;

4) do roku szkolnego 2021/2022 w∏àcznie — dla ab-
solwentów technikum uzupe∏niajàcego.

2. Po up∏ywie terminów, o których mowa w ust. 1,
egzamin maturalny przeprowadza si´ na podstawie
wymagaƒ okreÊlonych w podstawie programowej
kszta∏cenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2
pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 21. 1. Egzaminy eksternistyczne, o których
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
na podstawie standardów wymagaƒ b´dàcych pod-
stawà przeprowadzania egzaminów eksternistycz-
nych, okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sà przeprowadzane
do sesji zimowej w roku 2019 w∏àcznie.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
egzaminy eksternistyczne przeprowadza si´ na pod-
stawie wymagaƒ okreÊlonych w podstawie progra-
mowej kszta∏cenia ogólnego, o której mowa w art. 22
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 22. Wszcz´te i niezakoƒczone w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy post´powania w sprawach
dopuszczenia do u˝ytku szkolnego programów na-
uczania podlegajà umorzeniu, a op∏aty wniesione
przez podmioty ubiegajàce si´ o dopuszczenie do
u˝ytku szkolnego programu nauczania podlegajà
zwrotowi.

Art. 23. Do konkursów na stanowisko dyrektora
szko∏y lub placówki og∏oszonych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 24. Do rozpatrzenia wniosków o ponowne
ustalenie oceny pracy dyrektora szko∏y, z∏o˝onych
i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 25. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 14a ust. 7, art. 15a, art. 22a
ust. 8, art. 29, art. 36a ust. 7a, art. 80 ust. 7, art. 90
ust. 4f i art. 94a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1,
zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7, art. 15a, art. 22a ust. 8, art. 29, art. 36a ust. 12,
art. 80 ust. 7, art. 90 ust. 4g i art. 94a ust. 6 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w cz´Êci dotyczàcej standardów wyma-
gaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzania egzaminu
potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, zachowujà
moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 sierpnia 2012 r.
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3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w zwiàzku z art. 3
pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 sierpnia 2015 r.

Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 23 lit. a, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 2 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 36 lit. a i b, pkt 38 lit. a i b oraz pkt 40, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

3) art. 1 pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. a i b, pkt 17 lit. a i c oraz
pkt 18, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2011 r.;

4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2012 r.;

5) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2018 r.
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