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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 marca 2019 r.
Poz. 413

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA EDUK ACJ I NARO DO WEJ 1)
z dnia 25 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów
i szkół mistrzostwa sportowego
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych
i szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej.”;

2)

w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, prowadzące kształcenie w formie dziennej.”;

3)

w § 6:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy, a w przypadku szkolenia sportowego osób
niepełnosprawnych – polski związek sportowy działający w sporcie osób niepełnosprawnych lub ogólnopolskie
stowarzyszenie działające w sporcie osób niepełnosprawnych, zwani dalej „polskim związkiem sportowym”,
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.”;
4)

w § 7 w ust. 1 wyrazy „studia wyższe” zastępuje się wyrazem „studia”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, które wchodzą
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska
1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 2315).

