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Na podstawie art.  22 ust.  1 pkt  3 ustawy z  dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 31 sierpnia 2010  r. w sprawie organizacji 
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przeby-
wających za granicą (Dz. U. Nr  170, poz.  1143 oraz 
z  2011  r. Nr  1, poz.  1) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a.  W  przypadkach uzasadnionych warunkami 
kadrowymi lub lokalowymi w szkołach, o któ-
rych mowa w  ust.  1, za zgodą dyrektora 
Ośrodka, mogą nie być realizowane następu-
jące przedmioty:

1)  w szkołach podstawowych — muzyka, pla-
styka, informatyka, zajęcia komputerowe, 
technika, zajęcia techniczne lub wychowa-
nie fizyczne;

2)  w gimnazjach — muzyka, plastyka, techni-
ka, informatyka, wychowanie fizyczne, 
zajęcia artystyczne lub zajęcia techniczne;

3)  w  liceach ogólnokształcących — wiedza 
o  kulturze, podstawy przedsiębiorczości, 
technologia informacyjna, informatyka, 
wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne 
lub ekonomia w praktyce.

  1b.  Zgoda, o której mowa w ust. 1a, udzielana jest 
na czas określony, odrębnie dla każdego 
przedmiotu.”;

2)  w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii lub 
na wniosek kierownika przedstawicielstwa 
dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub 
przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospo-
litej Polskiej, powierza stanowiska kierowni-
ków punktów, a  także odwołuje z  tych stano-
wisk.”;

3)  w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Szkoły dostosują swoją działalność do wyma-
gań określonych w  rozporządzeniu do dnia 
31  sierpnia 2012  r., a  w  zakresie stosowania 
ram programowych kształcenia uzupełniające-
go dla szkolnych punktów konsultacyjnych 
oraz planów nauczania uzupełniającego, o któ-
rych mowa w  § 8 ust.  3 pkt  1 i  2, do dnia 
31 sierpnia 2014 r.”.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w  życie rozporządzenia stosuje się 
przepisy rozporządzenia, o  którym mowa w  § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Kierownicy szkolnych punktów konsultacyj-
nych, którym powierzono stanowiska na podstawie 
dotychczasowych przepisów, zachowują je do końca 
okresu, na jaki je powierzono.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
29 sierpnia 2011 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. 
Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, 
poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 
i Nr 149, poz. 887.
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