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ZARZr\DZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 26 lutego 1965 r. 

w sprawie 7asad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkól i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, 
poz. 160) zan.ądza się, co następuje : 

§ 1. 1. Zezwo lenie na prO'.Nadzenie przez organizacje 
zawodowe, młodzieżowe, insty tucje społeczne oraz inne or
ganizacje i instytucje, osoby prawne lub fizyczne szkół, pla
cówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczo-wycho

wawczych oraz innych zakładów lub placówek szkolących, 

w których prowadzona jest stale lub w określonym- czasie 
działalność o charakterze oświatowym, wychowawczym lub 
opiekuńczo-wychowawczy m, zwanych w dalszym c iąg u "pla
cówkami", "")Idaje Minister Oświaty. 

2. Jeże li wniosek o zezwolenie dotyczy placówek pro
wadzących szkolenie w zakresie spraw należącyLh do kom
petencji innego resortu, Minister Oświaty wydaje zezwolenie 
w' uzqodnieniu z zainteresowa!1ym ministrem (k ierownikiem 
urzędu centra In(90). 

§ 2. Organizacje, insty tucje oraz osoby prawne mogą 
prawadzić tylko takie rodzaje placówek i w t:lkich specjal
nościach. które są zgodne z zakresem ich działania, określo
nym statutem lub innym aktem prawnym. 

§ 3. 1. Ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
placówfk składa wniosek uzasadniający ich celowość i przy
datność społeczną. 

2. Do wniosku należy dołączyć : 

l) slatut lub inny akt prawny , normujący podstawy istnie
nia oraz zakres d ziałania instytucji, organizacji lub oso
by prawnej, a j eże li ubiegającym się o zezwolenie jest 
osoba fizyczn,a - udokumentowane dane pusonalne 
(imię i nazwisko, wiek, zawód, żródło utrąmania, w y
kształcenie, adres); 

2) ramowy program d7.ia łalności oświatowej, wychOi.VawCLej 
lub opiekuńczo-wychowawcze j, odpowiadający zdsadom 
wymienionym wart. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, 
poz. 160) oraz określający: 

a) cele, plan oraz pł"o~ram nauczania i wychowania, 
b) podstawowe formy i .metody dzialalnosci dydaktycz

nej i wychowa wcze j, 
c) formy oraz zakres opieki i świadczeń materialnych 

dla uczniów (słuchaczy); 

3) projekt statutu (reg ulaminu) placówki, określający: 

a) charakter, zadania i przeznaczenie placówek, 

b) zasady przy jmowania kandydatów oraz wai'unki ko
rzystania z placówek, a ponadto - jeże li wniose k 
dotyczy szkół, kursów lub innych placówek szkolą

cych - , zasady klasy hkowania i w ydawania świa

dectw (zaświad czeń), 

c) organizację wewn ętrzną placówek (7asady podziału 

na klasy, oddziały lub grupy, maksymalna liczba 
uczestników), 

d) czas pracy piacówek (w ciągu roku, tygodnia. dnia), 

e) obowiązki i uprawnienia kierownika i personelu, 

f) ohow ią zki i upra wn ienia organizatora; 

4) ogólne dane o kwalifikacjach personelu pedagog icznegol 
5) dane dotyczące sposo bu finansowania placówek; 
6) dane o projektowanej liczbie i rozmieszc7eniu placówek ; 
7) j eże li wniosek dotyczy zezwolenia na prowadzenie po

jedynczej plClcówki - również dane i dok umen ty, o ktq
ryc h mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-8. 

3. Minister Oświaty może zażądać od wnioskodawcy 
innych danych lub zwolnić' od przedstaw ie nia niektórych 
danych, o których mowa w ust. 2. 

§ 4. 1. Zezwolenie na prowadzenie placówek może być 
wydane na czas określony lub nieokres lon y. Ważność zezwo
lenia na czas ok reślony może być na wniosek ubieg ającego 
się prz 'edłużona. 

2. ,Minister Oświaty w wydanym zezwoleniu wyznacza 
organ administracji szko lne j' prezydium rad y narodowe j, wła
ściwy ,do sprawowania bezpośredniego naclzonl nad pla
cÓvvkami. 

3. Minister Oświaty może w zezwolen iu zastrzec, że 

zezwolenie zostanie cofnięte lub ograniczone do określonego 
terenu, a jeśli zezwo lenie obejmuje kilka rodzajów pla
cówek - ograniczone do określonego rodzaju placówek, je
żeli prowadzący placówki nie będzie się stoso\'"al do obo
wiązujących przeplSOW i za leceń organów administracji 
szkolne j lub. jeże li zostanie ' stwierdzony nieodpowiedni po
ziom nauczania, wychowania lub opieki lub też jeze li dalsze 
ist!1ien ie placówki nie jest uzasadnione społecznie lub go
spodarczo. 

4. Minister Oświaty może w zezwole niu zastrzec wyda:: 
wanie wiażć\C"ych dla placówek poleceń w sprawie progra
mów, pc.dręczników i pomocy naukowych. 

§ 5. 1. VV zezwoleniu Ministra Oświaty zostanie za
mieszctone postanowienie, uzależniające uruchomienie pla
cówki od zgody właściwego or~Janu administrac ji >:zkolnej 
(§ 6) . W wypadkach określonych w § 1 ust. ,2 or~tan ten po
dejmuje decyz je w sprawie uruchomienia placówki w poro! 
zumieniu z organem administracji zainteresowanego resortu. 

2. W wypadku okre~lonym w § 3 ust. 2 pkt 7 ud zie lenie 
zezwolenia przez Ministra Oświaty jest równoznaczne z wy
rażeniem zgody na uruchomienie danej placówki. 

§ 1). 1. \Nnios~k o wyrażenie zgody na uruchomienie 
plClcówki ubie~lający się powinien przedstawić wła :~ciwemu 

organowi administracji s7.kolm:j (§ 4 ust. 2). 

2. Vvniose k po,vinien zawierać: 

l) pl'ojekt llazwy i szC'zegółowej lokalizac ji placówk i; 

2) szczegółowy program nauczania i wychowania; 

3) dane dotyczące personelu: 

a) dane pe rsonalne o· osobie kierownika (dyrektora) pla· 
cówki, 

b) lic/bę, kwalifik acje i przydział czynności nauczycieli 
i wychowawców, 

c) liczbę i funkcj e pe rson elu pomocniczego; • 

4) p r7,ewidzianą Jiczbe osób, które ma ją korzystać z pla· 
cówki, oraz warunki rekrutacji (wie k, pleć , wykształ

ce nie); 
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5) dane dotyczące pomieszczenia (lokalu, t erenu) oraz wy
posalenia w sprzęt, urządze nia, pomoce naukowe i wy
chowawcze; 

6) preliminarz budżetowy placówki; 

7) projektowany t ermin uruchomienia placówki; 

8) inne dane, których zażąda wlaściwy organ adminislrac ji 
szkolnej. 

Do wniosku nal eży dołączyć odpis zezwolenia Ministra 
Oświaty. 

3. Zmiana na stanowisku kierownika (dyrektora) pla
cówki wymaga zgody organu administracji szkolnej. 

§ 7. Decyzję w sprawie uruchqmienia placówki, kt óra 
prowadzi szkolenie zawodowe, organ administracji szkolnej 
wydaje po zasięqnięciu opinii właściwego miejscowo wy
działu zdtrudnienia. 

§ 8. 1. Organ administracji szkolnej, o którym mowa 
w § 4 ust. 2: 

l} wydaje decyzję w sprawie uruchoi11ienia placówki (§ 5 
ust. l); 

2) prowadzi rejestr uruchomionych placówek (§ 11); 

3) kontroluje i ocenia działalność placówki; 

4) udziela personelowi p lacówki instruktażu metodyczneqo 
i innej pomocy w ' rea lizacji zadań dydaktycznych i wy
chowawczo-opiekuóczych; 

5) określa najpóżniej na 2 miesiące prze d rozpoczęci em 

nauki, a j eże li zaj ęc ia w placówce trwają bez przerwy 
przez cały rok - najpóż niej na 2 mi esiące pn.ed po
czątkiem roku kal e ndarzowego, najwyższą liczbE: osób, 
które mC?9ą być przyjęte na naukę lub wychowanie; 

6) udzie la lub odmawia zgody na 'l.a tlLldnienie okre ś lonych 

osób na stanowiskach nauczycielskich i wychowawczych; 

7) wykonuje inne czynności związane ze sprawowaniem 
bezpośredniego nadzoru nad placówka mi. 

2. W wypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2, bezpo
średni nad lór nad placówkami w zakresie fachowe~Jo szko
lenia sprawuje or9an administracji zainteresowanego resorlu 
w porozumieniu z właściwym organem administracji szkolnej. 

§ 9. 1. W decyzji w sprawie uruchomienia placówki zo
stanie zastrzeżone , że oryan admini stracji szkolnej .m oze 
cofnąć zgodę na uruchomienie placówki lub zarząd zić zam
knięcie placówki, jeżeli: 

1) placó,.vka nie podjęła działalno śc i w ci ąg u dwóch mie
' s ięcy od dnia uzyskania zgody na jej uruchomienie lub 
była nieczynna przez dwa miesiące bez usprawiedliwio
ne j przyczyny; 

2) działalność placówki ie st niezgocłna z prze pisami ustawy 
z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wy
chowania; 

3) poziom placówki w zakresie nauczania, wychowania lub 
opieki jest ni ezadowalający; 

4) w placówce ni e są przestrzegane obowiązujące przepisy, 
zalecen ia organów administracji szkolne j lub postano
wienia statutu (re ~Julaminu) placówki. 

2. Organ adminislra c ji szkolnej, przed powzięciem de
cyzj i o cofnięciu wydanej przez siebie zgody na uruchomie
ni e placów ki łub o zamknięciu placówki w wypadkach wy
mi enionych w lISt. 1, może wyznaczyć prowadzącemu pla
cówk!.~ odpowiedn i termin ,do udziel enia wyjaśnień i usunię
cia stwierdzonych uchybień. 

3. W decyzji w spraw ie uruchomienia placówki zostanie 
również zastrzeżone, że organ administracji szkolnej może 

zarządzić zamknięcie placówki w wypadku, gdy przestały 

i':itnieć społeczno-gosp c..darcze potrzeby prowadze nia takiej 
placówki. 

4. Organ ac1ministracji szkolne j ustalając te rmin zam
knięcia placówki obowiązany jest w wiarę mozności zabez
pieczyć uzasadnione interesy osób korz ystających z placówki. 

§ 10. 1. W decyzji w spra wie uruchomienia placówki 
zostar.ie z~mieszczone postanowienie, że prowadzący pla: 
cówkę może zamknąć placówkę jedynie po uzgodnieniu ter
mi nu i warunków z wlaściwym organem administracji szkol
nej . 

2. W razie likwidacji szkoły lub innej placówki szko
lącej akta l1czesti1.ików dotyc zące przebiegu i wyników nau
czania oraz pieczęcie likwidowanej placówki nal~,ży prze
kazać organowi administracji . szkolne], sprawującemu nad 
nią bezpo średni nadzór (§ 4 ust. 2). 

§ 11. Organizacje, instytucje oraz osoby prawne lub fi
zyczne, prowadzące placówki, zostaną w zezwoleniu Mini
stHl Oświaty zobowiązane do zgłosze nia placówki w ciągu 

2 ty godni od dnia jej uruchomienia właściwemu organowi 
administr ac ji szkolnej. 

§ 12. 1. Szkołom ,i kursom mogą być przyznane upraw
nienia szkól lub kursów państ.wowych. 

2, Nadanie uprawnień, o który ch mowa w ust. 1, może 
nastąpić, j Pże li s zkoła lub kurs: 

1) prowadzona jest na zasadach organizacyjnych i prog-ra
mowych, analogicznych jak cdpowiedniego typu sz koły 
i kursy państwowe ; 

2) osiąga wyniki nauczania i wychowania, uZnane przez 
organ administracji szkolne j za 'ladowa l ające i odpowia
dające potrzebom Panstwa; 

3) posiada dyrektora (kierownika) oraz zespół nauczycieli 
mających: 

a) przepisane kwalifikacje lub zezwolenie na nauczanie, 

b) zezwol enie na zatrudnienie w dane j szkole, wydane 
przez właściw y or9an administracji s/.kolnej; 

4) przestrzega zarządzell organów administracii szkolnej. ·' 

§ 13. Uprawnienia szkół i kursów pań sl wow ych nadaje 
Minister Oświaty na wniosek ]Jrowadzące~Jo placuwk ę, przed
stawiony i zaopiniowany przez organ administra c ji szkolnej 
sprawujący bezpośredni nadzór nad szko lą lub kursem (§ 4 
ust. 2). 

§ 14. 1. Szkołom i kursom nadaje się uprawnienia, o któ
rych mowa w § 12, na czas określony lub do odwolania. De
cy zja w t e i sprawie powinna być w ydana w pierwszej po
lowie okresu przewidzianego na naukę w danym roku szkol
nym. 

2. W decyz ji zostanie zamieszczone postanowienie, że 

decyz ja może być cofnięta , j eże li s zkoła lub kurs przeslały 
czynić zadość w ymaganiom określonym w § 12. 

§ 15. 1. Nadanie sikołom lub kursom uprawnień, o któ~ 
ryc h mowa w § 12, powoduje uznanie wydaf1ych przez nie 
świade ctw i za świadczeń za równorzędne ze świadectwami 
lub zaświadczeniami odpowiedniej szkoly lub , kursu pań

stwowego. 

2. Szkoły lub kursy , które uzyskały uprawnienia, o któ
rych mowa w ust. 1, umieszczają na świadectwac h i zaświad
czeniach klauzulę o treści ustalonej przez Ministerstwo 
Oświaty. ' 

3. Egzaminy końcowe w szkołach i na kursach, o któ
rych mowa w ust. 2, są przeprowadzane przez pań stwową ko-
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misję egzaminacyjną na zasadach określonych przez Mini-
stra Oświaty. . . 

§ 16. 1. W wypadkach określonych w § 4 ust. 3 i 4, 
§ 13 oraz § 14 ust. 2. Minister Oświaty podejmuje decyz je 
w porozumieniu z zainteresowanym ministrem (kierownikiem 
urzędu centralnego ). 

2. W wypadl<ach określonych w § 6 ust. 3 i § 9 organ 
administracji szko lnej podejmuje decyzję w porozumieniu 
z organem administracji zainteresowanego resortu. 

§ 17. 1. Organizacje zawodowe, młodzieżowe, instytucje 
społeczne oraz inne organizacje ·i instytucje, osoby prawne 
lub fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszego za
rządlenia prowadzą placówki, powinny w terminie trzech 
łuiesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia wypełnić - wa
runki określone w § 3. 

2. Minister Oświaty może zwolnić organizacje- określo
ne- w ust. 1 na ich wniosek od obowiązku przedstawienia 
niektórych dokumentów wymienionych w § 3. Wniosek ten 
powinien być złożony przed upływem terminu określonego 

w ust. 1. 

§ 18. Przepisy zarządzenia, z wyjątkiem § 17,- dotyczą 

również seminariów i szkół duchownych. 

Poz. 48 i 49 

§ 19. 1. Zarządzenie nie dotyczy: 

l) placówek prowadzonych przez Centralną Radę Związ
. ków Zawodowych, Centralny Związek Spółdzielczości 

Pracy, 'Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska"; 

2) szkół pielęgniarskich i szkół asystentek pielęgniarskich 

prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż; 
3) kursów prowadzonych przez organizacje spółdzielcze 

i społeczne na zlecenie przedsiębiorstw państwowy~h 

na podstawie uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 
6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczą

cych prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia 
lub doskonalenia .zawodowego (Monitor Polski Nr 58, 
poz. 274); 

4) sezonowych placówek wczasów dla dzieci i młodzieży; 

5) punktów katechetycznych. 

2. Zasady i warunki prowadzenia szkół i placówek przez 
instytucje wymie nione w ust. 1 normują odrębne przepisy. 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty: W. Tujodziecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 27 lutego 1965 r. 

w spr.awie . trybu . składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne _ wniosków o zeżwolenie na prowadzenie kursów 
deconych przez przedsiębiorstwa paós~wo~, zasad · udzielania zezwoleń oraz nadzoru· nad tymi kursami. 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 7 oraz §§ 22 i 31 uchwały 

nr 239 Rady Mmistrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie 
niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finan sowania 
kursowego szkole nia lub doSkonalenia zawodowego (Monitor 
Polski Nr 58, poz. 274) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kursach, należy 
pf7.ez to rozumieć kursy zlecone organizacjom spółdzielczym 
i społecznym przez przedsiębiorstwa palistwowe w trybie 
i na zasadach określonych w uchwale nr 239 Rady Ministrów 
z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad doty
czących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia 
lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, 
poz. 274). 

§ 2. 1. Organizacje, o których mowa \II § 1, mogą pro
wadzić kursowe szkolenie lub doskonalenie zawodowe na 
podstawie zezwolenia udzielonegO przez kuratorium okręgu. 

szkolnego. 

2. Zezwolenie może być cofnięte, gdy organizator ' kursu 
naruszył przepisy niniejszego zarządzenia albo przestały 

istn ieć warunki, które uzasadniały udzielenie zezwolenia. 

3. Zezwolenie nie jest wymaqane, jeżeli zlecenie kursu 
nastąpiło na zasadach określonych w § 6 ust. 2 uchwały 
nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sier pnia 1964 r., jednakże 

organizator obowiązany jest zarejestrować ten kurs we wła
ściwym dla mie jsca prowadzenia kursu kuratorium okręgu 
szkolnego w terminie 14 dnl przed datą uruchomiellla . 

§ 3.- Organizacje spółdzielcze i społe·czne mogą prowa
dzić zlecone s·zkolenie kursowe lub doskonale nie zawodowe, 
j eżeli działalność taka jest przewidziana statlltem organizacji 
lub innym aktem prawnym określającym zakres je j działal
ności. 

§ 4. 1. Organizacja spółdzielcza i społeczna, organizują
ca kurs, składa w kuratorium okręgu szkolnego, na terenie 
którego kurs ma być prowadzony, wniosek o zezwolenie na 
'prowadzenie kursu wraz z dowodem zlecenia kursu. 

2. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie kursu powi
nien zawierać: 

1) program kursu, 

2) czas trwania i miejsce prowadzenia kursu, 

3) projektowany termin uruchomienia kursu, 

4) preliminarz budżetowy wraz z oświadczeniem, że wyso
kość opłat została ska·lkulowana zgodnie z obowiązują
cymi przepjsami, 

5) dane dotyczące persone lu: 

a) . dane personalne o kierowniku kursu, 

b) nazwi ska osób przewidzianych do prowadzenia zajęć, 
ich kwalifikacje, zawód, stanowisko w zawodzie 
i miejsce pracy, 

6) przewidzianą liczbę osób, które mają korzystać z kursu, 


