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Na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 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 Narodowej 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych 
form wychowania przedszkolnego, warunków tworze-
nia i organizowania tych form oraz sposobu ich działa-
nia (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.  Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świad-
czonego w punkcie lub zespole nauczania, wy-
chowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny 
tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

1)  w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci — 12 godzin;

2)  w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci — 16 go-
dzin;

3)  w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci — 20 go-
dzin;

4)  w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci — 25 go-
dzin.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 września 2011 r.

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

z dnia 28 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
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 i Nr 139, poz. 814.
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