Projekt
USTAWA
z dnia ......................................
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) pkt 13 otrzymuje brzmienie
„13) podstawie programowej - należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania
wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania
przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych”
b)uchyla się pkt 13 a
2) w art. 5
a) uchyla się ustępy 5g - 5r ;
b) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Powiat i gmina mogą, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, zakładać i prowadzić w
ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia
nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 3c.”
3) w art. 6
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i
wychowanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego”
b)ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a,
zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego lub w zakresie wybranej części tej podstawy, prowadzone
przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna
forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności”.
4) w art. 14 a ust. 1 otrzymuje brzmienie
"1. Rada gminy, w porozumieniu z kuratorem oświaty, ustala sieć prowadzonych przez
gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
5) w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustalanie planów sieci publicznych szkół, o których mowa w ust. 4 i 5, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z przepisami ust. 1-5.”
6) w art. 31 ust. 1 punkty 6a i 6b otrzymują brzmienie:
„6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i
placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami,
przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
6b) opiniuje plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;”
7) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki
artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może również
kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ
prowadzący. Odpowiednio kurator oświaty i minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego przy wyrażaniu zgody uwzględniają w szczególności posiadanie
przez tę osobę wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi
kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.”
8) w art. 59;
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła, profil kształcenia ogólnozawodowego lub zawód, w jakim szkoła kształci, a także
placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem
ust. 2a, mogą zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w
przypadku szkoły rolniczej także ministra właściwego do spraw rolnictwa, a szkoła lub
placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną - za zgodą
organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. W przypadku szkoły i placówki
artystycznej jest wymagana pozytywna opinia ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.”
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub w profilu kształcenia
ogólnozawodowego, kurator oświaty, przed wyrażeniem opinii, o której mowa w ust. 2, jest
obowiązany zasięgnąć opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia,
a także opinii: 1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w przypadku szkoły
medycznej; 2) ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku szkoły
leśnej; 3) odpowiednio ministra właściwego do spraw transportu i ministra właściwego do
spraw gospodarki morskiej - w przypadku szkół, o których mowa w art. 32b.”
c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie.”
d) uchyla się ust. 8 i 9
9) w art. 62;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół, z
zastrzeżeniem ust. 5a-5c. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad
rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub
placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z
zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także
może rozwiązać zespół za zgodą kuratora oświaty. W przypadku wyłączenia szkół lub
placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.”
c) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Do zespołów szkół mogą być włączane centra kształcenia ustawicznego i centra
kształcenia praktycznego wyłącznie za zgodą kuratora oświaty.”
d) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. Połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły
podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum wymaga
pozytywnej opinii kuratora oświaty.”
10) w art. 79;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i
jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady
gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z
zastrzeżeniem ust. 1a, 1c i 1d .”
b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d, który otrzymuje brzmienie:
„1d. Finansowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego obejmujące wynagrodzenia dla pracowników prowadzone jest z
części oświatowej subwencji ogólnej dochodów tych jednostek.”
Art. 2. W ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z
dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 uchyla się
a) pkt 15
b) pkt 16 lit. a i b,
c) pkt 19,
d) 21 lit. a,
2) uchyla się art. 10 – 16
3) uchyla się art. 22
4) w art. 26 uchyla się pkt 3 i 4;
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

