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                                                   Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 

 

U S T A W A  

 

 

 Powszechnej Deklaracji Praw 

Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – 

– 

 

 

Przepisy ogólne 

Art. 1.  

1) 

 

2)  

3)  

4) 

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

5) 

Opracowano na 
podstawie: t.j. 
Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, 
poz. 2703, 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, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 
r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, 
poz. 1532, 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, Nr 
181, poz. 1292, z 
2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 
235, poz. 1618, z 
2009 r. Nr 6, poz. 
33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 
458, Nr 157, poz. 
poz. 1241, Nr 
219, poz. 1705, z 
2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, 
poz. 857, Nr 148, 
poz. 991, z 2011 
r. Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 
654, Nr 139, poz. 
814, Nr 149, poz. 
887, Nr 205, poz. 
1206, z 2012 r. 
poz. 941, 979, z 
2013 r. poz. 87, 
827, 1191, 1265, 
1317, 1650, z 
2014 r. poz. 7, 
290, 538, 598, 
642, 811, 1146, 
1198, 1877, z 
2015 r. poz. 357, 
1045, 1240, 1418, 
1607 i 1629, 1640.  
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rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

5a) 

 

6) 

rea

 

7) 

 

8) 

zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; 

9) 

wiejskimi; 

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 

 

11) 

krajowej i globalnej; 

12)  

13)  

13a) 

uczest  

14)  

15) 

 

16) 

 

Art. 2.  

1) tegracyjnymi, przedszkola specjalne oraz 

inne formy wychowania przedszkolnego; 
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2)  

a) 

i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjn

pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

c) 

mi, sportowe, 

 

d) artystyczne; 

3) -

form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

3a) 

 

3b) placówki artystyczne – ogn

 

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 

psychologiczno-  pomocy uczniom w wyborze kierunku 

 

5) 

-

specjalnej organizacji nauki, 

odpowiednio o

 

6) (uchylony); 

7) 

 

8) (uchylony); 
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<9) placówki doskonalenia nauczycieli;> 

10) biblioteki pedagogiczne; 

11)  

Art. 2a. 1. 

 

2. 

z podmiota

art. 1. 

3. 

 

i i  tym w zakresie ochrony 

 

4. Organy administracji publicznej, w 

i  podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu 

 ust. 3, w 

w  

i   

Art. 3.  

1) szkole –  

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – 

odpowiednio: 

a) 

na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2, 

b) 

podmiocie l

-wychowawcze, 

zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 

2; 

Nowe brzmienie 
pkt 9 w art. 2 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1198). 
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2) szkole artystycznej – 

animatorów kultury; 

2a) oddziale integracyjnym – 

dnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2; 

2b) – 

czym prowadzone w 

edukacyjne wybrane s

 

2c) szkole integracyjnej – 

 

2d) – 

 

2e) szkole rolniczej – 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem 

spraw rozwoju wsi  

2f) – 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem 

 

2g) – 

którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym 

 

3) placówce – 

art. 2 pkt 3–5, 7 i 10; 
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3a) placówce rolniczej – 

rolnych; 

4) (uchylony); 

5) – 

 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

8) iaty – 

 

 [9) nauczycielu – 

doskonalenia nauczycieli;] 

<9) nauczycielu – 

pracown

nauczycieli;> 

10) rodzicach – 

 

11) uczniach –  

11a) (uchylony); 

11b) (uchylony); 

11c) oddziale sportowym – 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5; 

11d) – 

 

12) (uchylony); 

Nowe brzmienie 
pkt 9 w art. 3 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

– 

 które 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wy  

13a) – 

kompetenc

ch, w tym 

 

13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych 

–  

ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania 

etapu edukacyjnego lub opis sposobu 

t. 

22a ust. 7; 

13c) programie nauczania do zawodu – 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na 

 z zakresu 
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– 

 

14) – 

 

15) – 

 

16) – 

 

17) formach pozaszkolnych – 

ch i 

zawodowe; 

18) – 

albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

 

18a) – 

funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi; 

18b) znacznym lub 

– 

 

19) kwalifikacji w zawodzie – 

zawodzie zestaw oczekiwanych efe
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kwalifikacji; 

20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – 

kwalifikacji; 

21) egz – 

art. 11a ust. 4 –  

21a) sprawdzianie – 

– w klasie, której zakres 

 

21b) egzaminie gimnazjalnym – 

w ostatnim roku nauki w gimna

– w klasie, której zakres nauczania 

 ogólnego 

dla III etapu edukacyjnego; 

21c) egzaminie maturalnym – 

 

22) tach za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 

i, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 

1 pkt 2, ust. 2 lub 2a; 
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23) – 

szkolnego; 

24) materiale edukacyjnym – 

 

25) – 

 

1a. (uchylony). 

2. (uchylony). 

Art. 4. 

 

Art. 4a. 

. 

Art. 5. 

 

2. –

prowadzona przez: 

1)  

2)  

3)  

3. 

 

3a. 

przepisach wydanych na podstawie art. 29. 

3b.  

1)  

a) 



©Kancelaria Sejmu  s. 11/329 

2015-11-30 

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

 

b)  

2)  

a) kterze eksperymentalnym, 

b)  

3c. 

art. 2 

 

3d.  

1) 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

2) 

 

3e. 

 

3f. Minister Spr

 

 

4. (uchylony). 

5.  

integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania 

specjalnych i gimnazjów specjalnych

 

5a. 
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wymienionych w art. 2 pkt 3–

 ust. 3c. 

5b. 

 

–  

5c. 

terytorialnego. 

5d. 

 

5e. 

 

5f. 

rolniczych oraz placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i 

których mowa w ust. 7. 

5g. 

m osoby, o której mowa w ust. 5ga, 

 

–2b, osobie 

prawnej utworzonej przez 
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na podstawie art. 58 ust. 3. 

5h.  

1) gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala 

 

2) 

przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; 

3)  

4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 

5)  

5i. 

art. 58 ust. 3–5. 

5j. 

terytorialnego lub osobie fi

 

5k. 

umowy, o której mo

w ust. 5g. 

5l. Jednostka samorz
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5m. órej mowa 

 

5n. 

1982 r. – 

iesienie do 

terytorialnego. 

5o. 

ust. 

nych warunków. 

5p. 

nauczy

stronie pracodawcy. 

5r. 

stosunku pracy z 

 

 

 

nie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia 

Nowe brzmienie 
ust. 6, 6a i 6c w 
art. 5 wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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w ust. 

 

[6a. P

 

publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, 

z  

6b. (uchylony). 

 których mowa w ust. 

przepisów.] 

<6c. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

strate  

6d. 

 

7. 

 

1) 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

1a) nej organizacji 

 

2) 

zakresie; 

3) 

–

1)  

4) 

                                                 
1) 

2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4. 
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statutowych. 

8. (uchylony). 

[9. 

-administracyjnej 

  

<9. W  ust. 7 

 placówki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a–

-  placówek lub 

 

 placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.>  

10. (uchylony). 

w  

z  

lub 

inwestycyjnych. 

Art. 5a. 

 

2. 

  

1) gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o 

ust. 5; 

2) powiatów –  

 – 

placówkach doskonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracownik

s  

– 

których mowa w art. 5 ust. 6.> 

2a. zapewnienie dodatkowej, 

 

Nowe brzmienie 
pkt 3 w ust. 2 w 
art. 5a wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
 

Nowe brzmienie 
ust. 9 w art. 5 

dn. 1.01.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1045). 
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2b. 

prowadzonych przez powiat. 

3. 

 

4. terytorialnego, w terminie do dnia 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

prowadzeni  

2) 

 

Art. 5b. 

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 

 

Art. 5c. dzonych przez jednostki 

 

1) art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 

pkt 4, art. 7d, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 i 10 oraz art. 62 ust. 1, 1d, 1e i 5 – 

wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2) art. 5 ust. 7, art. 14 ust. 5g, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 4–6, 10, 12 i 14, art. 38 

ust. 1, art. 39 ust. 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 – wykonuje odpowiednio: 

 

3) art. 7 ust. 1d, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, 

art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b i 5d oraz art. 

77 ust. 6 

– 

województwa. 
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Art. 5d. 

 

Art. 5e. 

mowa w art. 82 ust. 1 i 3–

terytorialnego, o których mowa w art. 85 ust. 3 – wykonuje odpowiednio: wójt 

 

Art. 5f. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w 

ego podmiotów 

gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

zm.2)). 

Art. 5g. 

tych informacji. 

Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 

1) 

 

2) 

organ pro  

3)  

4) 

 

2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 

                                                 
2) . U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 

88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, 
poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 
2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 
18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764. 
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2a. W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez g  

3. 

ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – przepis 

ust. 1 pkt 1. 

4. (uchylony). 

5. Niepubliczne przedszkole: 

1) realizuje programy 

 

2) 

odpowiednio. 

6. W u

dyrektora przedszkola za odpowiednie 

 

Art. 7.  

1)  

2)  

3) 

 

4) realizuje: 

a) 

– 

 

b) ramowy plan nauczania; 
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5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

3b. 

1a. 

– 

 

1b. 

tygodniowego ob

dyplomowanego. 

1ba. 

art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – 3)). W celu 

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy

Rejestru Karnego. 

1c. 

artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 p

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

1d. Przepisy ust. 1a, 1b 

 

                                                 
3)  r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 
1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1421. 
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1e. 

–

nal

o której mowa w ust. 1a,  

1f. 

poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 

odpowiednio. 

dla nauczycieli posiad

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2. 

2. 

 

3. 

 

1) 

wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a; 

2) 

ramowym pl  

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5; 

4)  

5) – 

w art. 24 ust. 1; 
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6) 

pkt 2, posiada

 

Art. 7a. 

 

2. ga zezwolenia ministra 

 

3. 

gimnazjalnego. 

4. 

or  

5.  

1) 

 

2) cenia w oddziale i stosowany system oceniania, 

klasyfikowania i egzaminowania; 

3)  

6.  

1)  

2) dokument 

 

3) 

ealizowanie w szkole programu nauczania 

 

4) – 
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Art. 7b. 

pozytywny wynik spraw

 

1a. 

pie

 

1b. 

 

1c. 

zkole ponadgimnazjalnej 

 

2. 

 

3. 

22 ust. 2 pkt 2 lit. b. 

4. 

obywatelami polskimi nauczanie  

5. 

 

o których 

maturalnego. 

7. 
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nie z programami nauczania, o których mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 4 lit. a. 

8. –

5 oraz ust. 3. 

Art. 7c. 

zezwolenie na  

1) 

 

2) w przy

mowa w art. 7a ust. 6 pkt 2; 

3) 

ust. 6 pkt 1; 

4) 

którym mowa w art. 7a ust. 6 pkt 4. 

2. 

 

Art. 7d. 

zamiarze likwidac

wychowania. 

Art. 7e. 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej 

zepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
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ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed 

 

. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela 

tabeli w lp. 3 tej ustawy. 

Art. 8. 

 

Art. 9.  

1) u nauki przeprowadza 

 

2) 

których mowa w pkt 3 lit. a–c i e, w którym w ostatnim roku nauki 

 

3)  

a) trzylet

 

b) 

 

c) 

acje zawodowe po zdaniu egzaminów 

 

d) 
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e) 

 umiarkowanym lub znacznym oraz 

pracy. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. 

–

 

 

4. (uchylony). 

5. 

dydaktycznych. 

Art. 9a. 

Warszawie. 

2.  

1) 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 i 3; 
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2) przygoto

wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa 

w art. 10  

3) 

prawdzianie, 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa 

 

4) 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 i 3; 

5) analizowanie wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

sprawozd  

6) 

egzaminatorów; 

7) nymi w zakresie 

egzaminowania; 

8) 

 

9) 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
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egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

10) 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

a) komunikatów w sprawie: 

– harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

terminie dodatkowym, a w przypadku egzaminu maturalnego – 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w tym: 

–  

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

 

–  ter

maturalnego, 

–  

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, 

kwalifikacje w zawodzie 

zawodowe, 

– 

sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, 

listy 
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programowania – w przypadku egzaminu maturalnego z in-formatyki, 

– 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, 

oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 

3, do potrzeb osób, o których mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 

44zzzh, 

b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3. 

Art. 9b. (uchylony). 

Art. 9c. tworzy, w 

terytorialny. 

Komisji 

Egzaminacyjnej.> 

2.  

1) przeprowadzanie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2) 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

 

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie 

 

3) 

 

4) 

przed nieuprawnionym ujawnieniem; 

Dodany ust. 1a w 
art. 9c wejdzie w 

1.01.2016 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 
357). 
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5) analizowanie wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

matu

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

6) opracowywanie i przekazywanie: 

a) 

onego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

zawodzie, 

b) 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

7) prowadzenie ewidenc

 

8) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

9) 

i podmiotom pro

przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, o których mowa 

w art. 44zzzl ust. 1; 

10)  

11)  

przeprowadzaniem sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

<12) 

wychowania.> 

2a. (uchylony) 

2b. Dla celów przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, indywidualne numery identyfikacyjne. 

Dodany pkt 12 w 
ust. 2 w art. 9c 

dn. 1.01.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 357). 
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3. 

osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w 

szkole, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny, 

lub egzaminu; 

2) 

 

3) –4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela; 

4) 

oceniania, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i 

 

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu 

 

jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia 

 

1) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i 

 

2) 

. 

5.  

1) na wniosek egzaminatora; 
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2) w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach 

 

b) nieusprawiedliwioneg

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do 

których egzamin

komisji egzaminacyjnej, 

c) 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, lub zasad oceniania 

 

3)  

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

6. Wpis do 

egzaminacyjnej. 

7. 

egzaminacyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

8. 

prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz 

ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji. 

9. W przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w 

auczyciele, a w przypadku 

– 
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pracow

 

10. 

nauczy

wynagrodzenia. 

11. 

gimnazjalnego, egzaminu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz ustalonego 

 

12. 

w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W 

kt 1 ustawy – 

– Karta 

Nauczyciela. 

[Art. 9d. 

wychowania. 

2. 

 

2a. 

Nowe brzmienie 
art. 9d wejdzie w 

1.01.2016 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 
357). 
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Komisji Egzaminacyjnej. 

2b. Wiced

wychowania na wniosek dyrektora odpowiednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

3. 

politej Polskiej „Monitor Polski”.]  

 

 

 

1) 

w drodze decyzji administracyjnej; 

2) acyjnej o 

 

3) przeprowadza kontrole w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje 

 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Egzaminacyjnej w porozumieniu z ministre

wychowania. 
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wychowania. 

 

 

 

 

 

11. Stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko 

 

1)  

2) 

ust. 14; 

3) 

prowa  

4) 

stanowisku kierowniczym; 

5) 

publicznych; 

6) 

 

7) 

 

8) 

ia publicznego; 

9) 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. 

poz. 1529); 



©Kancelaria Sejmu  s. 36/329 

2015-11-30 

10) 

Kodeksu pracy. 

12. Kandydata na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji 

Komisji Egzaminacyjnej. 

kandydat al

j komisji 

egzaminacyjnej wskazanego przez siebie kandydata. 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okr

egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko 

 

e wymagania, jakim 

  

Art. 9e. 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

 o 
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echowywaniu i 

 

których mowa w ust. 1, lub uzasadnionego podejrzenia o nieuprawnionym 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 

10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor 

zakresu al

praktycznej tego egzaminu oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 i 3, z danego przedmiotu. 

Art. 9f. 

 

2. blicznego 

 

3. 

 

4. 

y powierzania 

-
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5. 

 

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na 

 

Art. 10. 

 

2. 

 

– na podstawie 

podstawowego. 

3.  

1) 

zgodnie z przepisami rozdzia  

2) 

posiada: 

a) 

 

b)  
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4. 

zakresu w  

 

4b. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 

 

5. 

 

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa 

w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, w tym warunki ich oceniania, 

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 

1 i 3, 

3) 

ust. 1 i 3, 

4) zaminy 

eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, 

 za egzaminy 

ustalone w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego p

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

6. 

mowa w ust. 3. 

Art. 10a. 

ów eksternistycznych przeprowadzanych przez 
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spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. 

wych planach nauczania poszczególnych typów publicznych 

 

3. 

sza 

dochodach. 

Art. 11. 

 

we komisje 

 

2. 

 

1) 

innych druków szkolnych, sposób dokonywania s

 

Nowe brzmienie 
ust. 1 w art. 11 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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2) 

raz za dokonywanie legalizacji 

 

– 

przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-

wyników sprawd

 

Art. 11a. 

 

2.  

3. posiada osoba, która: 

1) 

 

2) 

a, albo 

3) pkt 2 lit. a, oraz: 

a) 

 

b)  

4.  

1) 

pkt 1, lub 

2) 

ust. 1 pkt 3 lit. a i e. 

Art. 12. 

 

2. 

w
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w ust. 1. 

Art. 13.  

 

2. : 

1)  

2) – 

historii i kultury; 

3)  

3. ze 

 

4. W pracy dydaktyczno-wychow

podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. 

5. 

 

6. 

 

7. 

regionalnym. 

Art. 13a. 

grach i zabawach. 

2. 

dla uczniów klas IV–
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ch – 3 godziny lekcyjne, w 

 

3. 

 

 

 

Art. 14. 

przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

1a. 

 

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym 

 

2. (uchylony). 

 [3. Dziecko w wie

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.] 

przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.> 

3a. 

Nowe brzmienie 
ust. 3 i przepis 

1.09.2016 r. (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 
827). 
} 
 

Dodane ust. 3b, 
3c i 4a oraz nowe 
brzmienie ust. 4 

1.09.2017 r. (Dz. 
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zku szkolnego. 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

3c. 

szkolnego w roku kalendarzow  

 

ust. 3, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 3b, j

gminy.> 

 

1) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego,  

2) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 

 

3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

 

 na obszarze danej gminy, 

wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 

ust. 1b, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy 

– 

informuje o 

przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt 
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trza, prezydenta miasta) 

innego publicznego przedszkola albo publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, 

albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 

dziecka. 

4c. (uchylony). 

5. Rada gminy: 

1) przedszkolnego w 

 

a) 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie 

wania i opieki 

ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

2) 

których mowa w pkt 1. 

5a. 

 

5b. 

 

 

5c. 

m Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 94 ust. 1 
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4)), za rok 

eprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku 

waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy – 

waloryzacji. 

5d.  

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 

przeprowadzona ost

a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy, w okresie od roku 2013 do 

 

5e.  

„Monitor Polski” 

ust. 5 pkt 1, po waloryzacji. 

5f. Publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania 

gminy na podstawie ust. 5 pkt 1. 

wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 

                                                 
4) ne w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, 
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 
664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240 i 786. 
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przedszkolnego –  

5h. 

przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

 

5i. 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

6. 

publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy 

art. 67a stosu  

ust. 2, 5 i 6.] 

8. Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepubliczne inne 

 

<9. Do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez organy, o któryc

odpowiednio przepisy ust. 5–

 

Art. 14a. 

 

przedszkoli.> 

[1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i 

 w miejscu 

 

Nowe brzmienie 
ust. 1, 1a i 4 w 
art. 14a wejdzie 

1.09.2016 r. (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 
827). 
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<1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i 

publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania 

 

podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego 

 14 ust. 3. Droga 

przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania 

 

az z publicznymi przedszkolami i 

publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi 

fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, 

prowadzonymi prz

art. 90 ust. 1b, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, w których gmina 

 

[3. 

kos

 

<3. 

Nowe brzmienie 
ust. 2 i 3 w art. 
14a wejdzie w 

1.09.2017 r. (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 
827). 
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dziecka 

 

ie art. 

w art. 16 ust. 7, a t

em miasta) i rodzicami, 

opiekunowie lub opiekunowie prawni.] 

nym na podstawie 

rodzice.> 

4a. 

 

5. (uchylony). 

6. Nauczyci

 

6a.  
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6b. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez 

lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

a przedszkolnego wyznaczona przez 

 

7. 

tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich 

dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a 

 

Art. 14b. 

 

 

formy wychowania przedszkolnego;] 

lub innej formy wychowania przedszkolnego;> 

2)  

3) 

podstawowej, w obwodzie 

 

w art. 16 ust. 8 – 

przedsz

przedszkolnego.] 

mowa w art. 16 ust. 8 – 

wychowania przedszkolnego.> 

Nowe brzmienie 
pkt 1 i 4 w ust. 1 
oraz ust. 3 

 
dn. 1.09.2016 r. 
(Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827). 
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2. 

 

, w 

przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.] 

<3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz nauczyciele 

podstawowej, w obwodzie której 

przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, oraz o 

zmianach w tym zakresie.> 

Art. 14c. owania 

przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 

i art. 7 ust  

Art. 14d. 

ch 

 

2. 

wychowania. 

3. 

jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci 

dotacji. 

4. 
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5. Kwota roczna, o której mowa w ust. 4, podlega corocznie waloryzacji 

kalendarzowy. 

pomniej

do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, którym wójt 

 

art. 14 ust. 3, i warunków do realizacji prawa, o którym mowa w art. 14 ust. 

3b.> 

8. Je

 

9. 

pierwszej 

 

10. 

r  

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym 

formularza rocz

 

Ust. 7 w art. 14d 

dn. 1.09.2017 r. 
(Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827). 
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2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, o których mowa w ust. 6, 

 

przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez 

 

1) 

przypadku braku numeru PESEL – 

dokumentu po  

2) imiona i nazwiska rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

12. 

okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji. 

Art. 15. 1. Nauka jest  

2. 

 

Art. 15a. (uchylony). 

Art. 16. 

 

2. 

-

pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-

ych kwalifikacje 

-pedagogicznych. 

 

3. owej, w obwodzie której dziecko 
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, odracza 

 

4. 

 

4a. 

 

4b. 

olnego w danym roku 

-

-

 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4c. 

3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

czenie o potrzebie 

nauki. Przepisy art. 14a ust. 2– wiednio. 

4d. Przepisy ust. 3–

orzeczenie o 

 

5. 

gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. 
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5a.  

1)  

2) 

zawodowego u pracodawcy. 

5b. 

 

1) 

edukacyjnych Unii Europejskiej; 

2)  

5c.  

 

6. 

, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby 

 

6a. 

podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przy

 

6b. 

gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent 

przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 

gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. 
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6c.  i wychowania, w porozumieniu z 

 

1) 

Ochotniczych Huf

– 15 lat, 

2) 

 

 

7. 

-

 

7a. (uchylony). 

[8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego 

dzie

 

<8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub 

decyzj

 

9. (uchylony). 

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, 

 

1)  -pedagogicznej; 

Nowe brzmienie 
ust. 8 w art. 16 

dn. 1.09.2016 r. 
(Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827). 
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2) 

real

edukacyjnym;   

3)  

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. 

10a. 

u umiarkowanym lub znacznym. 

11. 

uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów 

etapie e

zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. 

 

12. 

 

6.   

14.  

1) na wniosek rodziców; 

2) 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 
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Art. 17. izowana w sposób 

 

2.  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I –  

2) 4 km – w przypadku uczniów 

gimnazjów. 

3.  

1) 

zewozu dziecka albo 

– 

 

2) nie przekracz

 

3a.  

1) 

umiarkowanym lub znacznym – 

  

2) 

 

 

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego 

ymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach 

 

4. 

po
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owych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, 

 

5. zjalnych oraz 

powiatu lub przebywa

 

6. (uchylony). 

Art. 18. 

 

1)  

2)  

3) 

 

4) 

podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji 

 

2. 

(burmistrza, prezy

tym zakresie. 

3. 

 

Art. 19. 

obwodach 

 

1) 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3; 
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2)  

2. 

ch i gimnazjów na obszarze gminy 

3–18 lat. 

Art. 20. 

ie przepisów o 

 

2. 

%: 

1) 

podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce; 

2) 

ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c. 

 

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

 

Art. 20a. 

odpowiednio do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–3b i 7, oraz 

rekrutacyjnego. 

2. 

pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w 

 

3. 

zmian organizacyjnych pra
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4. 

 

5. Do klasy pie

 

6. 

systemów informatycznych. 

7. 

 

Art. 20b. Ilekr  

1) – 

dzieci; 

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez 

 orzeczonej 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy 

danej gminy. 

2. 

innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7)  

3.  

4. 
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przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 

zinnymi, oraz lokalnych 

potwierdzenia tych kryteriów. 

5. 

m 

rodzica kandydata. 

6. 

 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem 

publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na 

ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej 

rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–  

8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 

 

 

9. 

a 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 
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5)

dochodowy 

 

10. 

 

Art. 20d. 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

adwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

ko

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

publicznego gimnazjum mistrzostwa 

20h ust. 1. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

                                                 
5) 

596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 
1387 i 1717. 
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m mowa w art. 20j ust. 1, nie 

dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

 o 

 

Art. 20e. 

 

2. 

 

3. 

Prze  

4. 

 

5. Przepisy ust. 1–

os  

6. Przepisy ust. 2–

ialnego lub 



©Kancelaria Sejmu  s. 65/329 

2015-11-30 

 

7. Przepisy ust. 2–

awowej integracyjnej, publicznego 

 

 

Art. 20f. 

kandydatów, którzy: 

1) um; 

2) – 

uczestników studiów doktoranckich. 

2. 

 której mowa w ust. 1, na 

 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) 

matematyki oraz z dwóch o

 

3)  

4)  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

na szczeblu powiatowym przez inne po
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wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b) 

 

5) 

– wyniki 

 kierunkowych, o którym mowa w ust. 5. 

3. 

ci 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. 

której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust  

5. 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora 

ramu nauczania 

 

6. Przepisy ust. 1–

integracyjnego w 

 

Art. 20g. 1. 

kandydatów, którzy: 

1)   
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2)   

3) 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie – uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1a. 

zycji przydatnych w danym 

lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest 

 

2. 

 o której mowa w ust. 1, na 

 

1) – kryteria, o których mowa art. 20c 

ust. 2; 

2)  

a) wielo  

b)  

c)  

d) 

 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

3. Kryteria, o których mowa  

4. 

której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

 

Art. 20h. 1. 

publicznej szkole podstawowej 



©Kancelaria Sejmu  s. 68/329 

2015-11-30 

 

1) 

dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z 

 

2) 

 

3) 

którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym 

oddziale. 

2. 

tórych mowa w 

 

3. 

 

4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, publicznego 

20f ust. 1. 

5. 
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6. W p

 

1) wyniki sprawdzianu – w przypadku publicznego gimnazjum sportowego, 

 

2) wyniki egzaminu gimnazjalnego – 

mistrzos

 

3) 

przez dyrektora dan

– 

pona  

4) 

 

5) 

 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b)  

 

7. 

t. 2. Przepis art. 20c 
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Art. 20i. 

owej oraz 

 

2. 

szkole i oddziale, o których mowa w 

 

1) wyniki sprawdzianu; 

2)  

3)  

4) 

podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

organi

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w art. 20d, 

b) 

 

3. 

 

Art. 20j. 1. 

imnazjalnej 

mowa w art. 20f ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

 

2. W przypa
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1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2)  

3) 

 

4)  

5)  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

bo organizowanych co najmniej 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

b) 

 

3. 

 

Art. 20k. 

pierwszej publicznego g

 

1) – 

 

2)  

– 
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3) – w przypadku 

 

4) 

w art. 20f ust. 1 pkt 2 – 

 

5) adczenie lekarskie, o którym mowa w 

art. 20f ust. 1 pkt 2, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 1a – 

 

 

przydatnych w danym zawodzie, 

m zawodzie. 

 

2. 

pierwsz  

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2; 

2) – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

3.  

4. 

której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

 

5. 
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6. 

–  

 

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa 

w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 

20j ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5, 

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, 

3) 

 

– 

 

Art. 20m. 

h i sportowych, organizowanych 

których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 

zawodach. 

Art. 20n. 

rekrutacyjnego. 

2. 

zd

placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

3. 

 

Art. 20l wchodzi 

1.01.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
7). 
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b specjalizacji. W 

 

4. 

 

5. 

 

1) – kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2; 

2) – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

6. Kryteria, o kt  

7. 

acyjny, który 

2 i 3 sto  

8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej 

 

9. W przypadku przechodz

lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 
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10. 

 

1) 

publicznych szk

 

2) 

placówek artystycznych

kwalifikacyjnej, 

3) 

 

– 

blicznych placówek artystycznych na równych i przejrzystych 

 

 

11. 

 

12. 

placówek artystycznych przepisy art. 20s i art. 20t oraz art. 20za–

odpowiednio. 

Art. 20o. 

-

 obszarze danego powiatu. 

2. 
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3. 

organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

 

4. W przypadku 

dziecka i jego rodziny oraz 

 

5. 

ne w placówce, o której mowa w ust. 1, 

zgodnie z ust. 1–

organizowane w tej placówce. Przepisy ust. 2–  odpowiednio. 

Art. 20p. 

 kryteria: 

1) – kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2; 

2) – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2; 

3) ewnienia jak 
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2. 

ust. 5. Prze  

3. 

demu kryterium, o 

a 

 

4. 

dana placówka, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

 

Art. 20q. lnych jest 

 

2. 

na 

 

3. Pr

 

Art. 20r. 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne 



©Kancelaria Sejmu  s. 78/329 

2015-11-30 

mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2. 

2. 

kurs zawodowy, 

 

3. 

ej szkole, publicznej placówce 

cami na 

 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2; 

2) – kryteria, o których mowa w art. 20g 

ust. 2 pkt 2. 

4.  

5. 

 

6. 

w ust. 

2. 

7. Przepisy ust. 1–

podmiotów. 
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Art. 20s. 

-

w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej 

„wnioskiem”  

1) 

przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – do 

dyrektora publiczne  

2) -wychowawczej – 

placówce; 

3) 

nia; 

4) 

– 

 

5) 

– na 

wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

6)  

Art. 20t. 1. Wniosek zawiera: 

1) 

braku numeru PESEL – 

 

2) 

– imiona rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata 

– adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w 

– adres poczty elektronicznej i numer 

 

5) 

najbardziej do najmniej preferowanych; 
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6) w przypadku wni – 

 

2.  

1) 

mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 

3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, 

art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio: 

a) ta, 

b) 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacj

6)), 

c) 

n  

d) 

7)); 

2) 

20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3; 

3) –  organ 

 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 

1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 
73, 675, 791, 1446 i 1645. 

7) . z 2013 r. poz. 154, 
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4) 

mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, 

art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 

2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio: 

a) 

ust. 1 pkt 1 – 

podstawowej, 

b) 

gimnazjalnego, 

c) 

kandydata, 

d) inalisty ogólnopolskich 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

e) – 

doktoranckich, 

f) -

ponadgimnazjalnej, 

g) 

 

h)  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–g, 
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4. 

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–

 

6. 

„

”. Klauzula ta 

 

7. 

 

potwierdza te okolic  

8. 

p

mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z 

rodzinnych. 

9. 

 

10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, 
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Art. 20u. awiera: 

1) 

braku numeru PESEL – 

 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

 

2. 

 

Art. 20v. 

20u. 

Art. 20w. wanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i 

kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej 

innej formie wychowania przedszkolnego. 

2. Rodzice 

przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni 

przepisach wydanych na podstawie art. 20l. 

3. 

-wychowawcze oraz 

 -
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zamieszkania. 

4. 

organizow -

 

5. -wychowawczej albo publicznej 

 

Art. 20z. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 

przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole 

i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, 

-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

ub placówki uznane przez niego za istotne dane o 

stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Art. 20za. 

 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych 

 

2. 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo 
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Art. 20zb. 

z dyrektora 

rekrutacyjnej. 

2.  

1) 

ydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust.1; 

2) 

 

3) przeprowadzenie 

kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, 

art. 20g ust. 1a, art. 20h ust. 1 pkt 3, art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 20k ust. 

1a, art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2; 

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5; 

5)  

Art. 20zc. 

niezakwalifikowa

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego 

-wychowawczej, 

zawodowy. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego 

przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolne

-wychowawczej, 

zakwalif  
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3. 

ublicznej 

-wychowawczej, na 

 

4. 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego 

y 

 

5. 

 

6. 

t 

 -wychowawczej, na 

pozaszkolnych. 

7. 

oskiem, o którym mowa w ust. 

 

8. 

uzasadnienia. 
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9. ub publicznej 

placó  

Art. 20zd. 

publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna 

, dyrektor 

 

2. 

rekrutacyjne. 

3. 

odpowiednio. 

Art. 20ze. 

przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie 

owo-wychowawczej, na 

zawodowy. 

2. 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub 

prawomocnym wyrokiem. 
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Art. 20zf. 

 

1) art. 20c ust. 4–6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20o ust. 4, art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 

art. 20r ust. 6 i art. 20za ust. 1 – wykonuje odpowiednio rada gminy, rada 

powiatu, sejmik województwa; 

2) art. 20a ust. 3, art. 20f ust. 5, art. 20v i art. 20w ust. 5 – wykonuje odpowiednio 

 

Art. 20zg. 

w przepisach wydanych na podstawie art. 29. 

2. 

przepisy wydane na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

 

Art. 20zh. 

innego typu albo tego samego 

   

ej klasy lub na 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5.   

y 
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publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny 

mi wydanymi na podstawie art. 44zb.  

 

1) 

 

2) 

– na semestr 

2 

– 

 

 

 

Art. 21. e i 

 

2. ynuje i 

placówkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym 

 

Art. 21a. 

owi 

placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 



©Kancelaria Sejmu  s. 90/329 

2015-11-30 

 

1) 

utowych; 

2)  

3)  

4)  

5)  

pracy – 

  

1) podstawowym – 

lokalnym; 

2) wysokim – 

  

Art. 22. 

 

1) 8); 

2) (uchylony); 

3) 

 

                                                 
8) Na podstawie wyroku TK z dnia 8.01.2013 r., sygn. akt K 38/12 (Dz. U. poz. 87). 
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3a) 

historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w 

 

a) kierowanie nauczycieli do  

b) 

 

c) 

pol

 

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i 

 

4) 

polskim skierowanym lub 

e 

 

5) (uchylony). 

1a. 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o 

w

 

2. 

 

1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora 
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2) podstawy programowe: 

a) wychowania przedszkolnego, 

b)  

nych 

 

2a) 

pólne dla 

 

3) (uchylony); 

4) (uchylony); 

5) dokumentacji przebiegu 

 

6) 

 

7) 

ktyczno-wychowawczych, przerw 

 

8) 
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do wykonywania zawodu; 

9) (uchylony); 

10) (uchylony); 

11) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

 

12) warunki i sposób organiz

 

13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których 

przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

 

2a. (uchylony). 

3. 

resocjaliza

 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 22a. 

 nauczania 

edukacyjny. 
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2. W 

wychowania przedszkolnego. 

3. 

 

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których 

podstawie 

zawodach. 

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których 

mowa w ust. 1 i 

 

6. 

nauczyciela 

programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3. 

7. 

wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, 

zestawie programów n

– 

 

8. Przepisów ust. 1–

opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 5, oraz do 

indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w 

art. 66. 
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9. 

konwencji, o której mowa w art. 32b. 

Art. 22aa.  

1) 

 

2) be  

Art. 22ab. –III 

edukacyjnych w klasach IV– dstawowej, w gimnazjum i szkole 

 

1) 

zakresu danego 

uczniów danej klasy – w przypadku klas I–  

2) 

 – w 

przypadku klas IV–

ponadgimnazjalnej; 

3)  

2. 

edukacyjnego: 

1) 

– w przypadku klas IV–VI 

 

2) 

–  

3) 

– w przypadku  

4)  
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5) 

 

3. 

ch uczniów. 

4. 

mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w 

zgodnie z ust. 1 i 2, ustala: 

1) 

 

2)  

roku szkolnym 

–  

22ad ust. 2. 

5. 

 

1) 

 

2) 

 

6. 

 

7. Przepisy ust. 1–

 

Art. 22ac. 

alonych dla 

 

2.  
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Art. 22ad. 

klasach I–III zapewnia mi

 

2. 

 

3. 

p

 

4. 

. 

Art. 22ae.  

1) 

 

–III, 

2) 

–VI, 

3) gimn

 

–  

  

2. 

 

3. 
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4. 

awowa i 

odpowiedniego typu i rodzaju. 

5.  

1) 

–III –  

2) 

–III – do 

 

3) 

IV–VI –  

4)  

–VI – do 

 

5) 

acyjne – 

ucznia; 

6) 

–  

zez 

 

1) – 

p

uczniów; 
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2) – 

 

3) – w przypadku uczniów niewidomych 

psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a. 

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana, z 

uwzg

mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, 

dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach 

szkolnych. 

7. 

 

[8. 

poprzednim r

którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy nie 

roku szkolnym.] 

wnienia odpowiedniego kompletu 

Nowe brzmienie 
ust. 8 w art. 22ae 

dn. 1.01.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 357). 



©Kancelaria Sejmu  s. 100/329 

2015-11-30 

 

1) ednim roku 

udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy, nie 

 

2) 

s

 ostatniej 

dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w 

klasy udzielono dwa lata temu, lub 

3) any do 

22ak ust. 6 

– 

edukacyjnych, 

   

9. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6, jest udzielana corocznie, 

z uwz

. 

10. 

dla tych uczniów, koszt z

celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. 
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11. 

drukowania i po

 

12. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, 

pod

 

13. 

czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja. 

14. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po 

dokonywana weryfikacja. 

15. 

wykorzystanej dotacji celowej. 

16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od 

dnia  

17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 

 

18. 

 

Art. 22af. 

orialnego, przekazuje 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3. 

2. 



©Kancelaria Sejmu  s. 102/329 

2015-11-30 

mowa w art. 22ae ust. 4, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami 

 

3. Informacj

 

4. 

udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, w terminie od dnia 1 

 

5. W przypadku gdy informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, zo

 

6. 

wniosków, o których mowa w ust. 5, aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 

 

7. 

dotacji celowej ulegn

 

8. 

kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez 

aktualizacji. 
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9. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, 

 

10. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 

 

11. o spraw 

zestawienie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez 

 

Art. 22ag. 

 

1) 

podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez j

 

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, 

 

3) 

wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz 

wzór wniosku o udzielenie tej dotacji, 

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór formularza rozliczenia 

wykorzystania tej dotacji, 

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae 

ust. 4, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji 

– 
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Art. 22aga. 

ów 

 

Art. 22ah. 

–  odpowiednio. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z 

terminie od  

3. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 

osek i informacje, w 

 

4. 

wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa 

naro

 

5. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie od 

 

6. Dotacja celo
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7. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, przez 

minie do 

 

8. 

 

1) 

ustalenia wys

 

2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której 

mowa w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji 

– 

 

Art. 22ai. 1. 

 

1) 

edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty 

dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5, z 

 

2) 

odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 

st. 5a. 

 

Art. 22aj. 

 

2. 
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Art. 22ak.  

1) 

 

2) 

 

3)  

 

2. 

m  

3. 

ucznia zwrotu: 

1)  

2)  

–

wychowania i zamieszczonego na stronie in

tego ministra. 

4. 

 

5. 

 

1) 

wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupione z dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub 

2) 

ust. 3 

– 
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1) 

wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupionymi z dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub 

2) 

22ae ust. 3 

– 

 

Art. 22al. 

 podstawowej lub gimnazjum. 

Art. 22am. 

której mowa w art. 22ae ust. 2: 

1) 

ust. 11, zakupione z dotacji celowej podleg

 

2) 

–

mowa w art. 22ad ust. 1, podlegaj

rodzaju. 

2. 

h ust. 1, 

–

podst

 

3. 

wrotowi zgodnie z ust. 1 i 2, 
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a 

narodowego. 

Art. 22an. 

– 

 narodowego z list 

rzeczoznawców prowadzonych przez tych ministrów. 

2. 

pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednio minis

 

3. 

 

4. 

 

5. 

oraz kolejnych niezmienionych w  

6. 

-technologiczny. 

7. Dopuszczenie i odmowa dopuszc

 

Art. 22ao.  

2. 
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3.  

1) 

– – 

programowej 

 

2) 

ogólnego w klasach IV–

ponadgimnazjalnej – 

 

3) – zawiera 

prog

zakresie: 

a) zawodu lub 

b)  

c)  

4) nie zawiera: 

a) 

–  

b) 

przeznaczonych dla ucznia; 

5)  

6) – jest opracowany w sposób 

 

7) 

art. 22aw. 

Art. 22ap. 
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narodowego. 

Art. 22aq. 

– 

ministe

 

1) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an ust. 3; 

2) – zoznawców wyznaczonych przez 

 

a)  

b) zawiera 

 

2. 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zamieszcza na stronie internetowej 

22ab ust. 4 pkt 1. 

Art. 22ar. 

szkolnictwa artystycznego – 

o której mow

 

Art. 22as.  

1) wcy do 

– 

stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej; 
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2) 

przypadku: 

a) – 

w danym zawodzie, 

b) rzeczoznawcy 

szkolnictwa artystycznego – 

naukowej, dydaktycznej lub artystycznej; 

3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

4) 

odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym 

aw 

 

2.  

1) 

 

2)   

3) 

 

3. 

i, 

rekomendacji, o której mowa ust. 1 pkt 4. 

4. 

dziedzictwa narodowego. 

Art. 22at. 

 

z listy rzeczoznawców: 

1) 

zawodach szkolnictwa artystycznego – 
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jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, placówki doskonalenia 

 

2) 

rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za 

 

3) w  

4)  

2. 

spraw ku

 

1)  

2) 

na sporz  

3) 

 

 

Art. 22au.  

1)  

a) 

samym etapie edukacyjnym, 

b) 

wyodr  

2) 

którym mowa w art. 22an ust. 3; 
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3) 

 

2. 

 

Art. 22av. 

kultury i ochrony dziedzictwa narodow  

1)  

2)  

3) rodzaj i zakres opinii. 

Art. 22aw. 

– 

 

1) 

szkolnego; 

2) rodzaj za

 

3)  

4)  

5) 

 

6) 

 

2.   

1) 

 

2) 

t 

 

3)  
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4) 

 

5) 

edukacyjnego. 

Art. 22ax. 

teryto

ust. 2 i 3 oraz art. 22ai wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

 

Art. 22ay. 1. Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które 

pkt 3.  

2. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy art. 22aa, art. 22ab ust. 1, 2 

pkt 4 i ust. 3–  

Art. 22az. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
9)

na stronie internetowej szko  

Art. 22aza. Zamówienie, o którym mowa w art. 22az, jest udzielane w sposób 

 

                                                 
9) szone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 

1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768 i 811. 
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Art. 22azb. 

teresowany 

 

Art. 22azc. 

 

Art. 22b. Dy

 

Art. 22c. 

– minister 

 

2. 

ust. 1, oraz zaakceptowane odpo

 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przed zaakceptowaniem 

ministrów, o których mowa w art. 22an ust. 1. Przepisy art. 22at ust. 2 pkt 1, art. 

 

4. 

 

5. 
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z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
10)). 

Art. 22d. 1. Zakazane jest: 

1) 

 

2) 

 

2. czciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
11)). 

Art. 23. (uchylony). 

Art. 24. sek 

 

2. Klasyfikacja zawodów, o któr

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

3. 

pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

 

                                                 
10) 

1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379. 
11) 

959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 
oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540. 
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4. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

 

5.  

1) , wraz ze 

 

2)  

3) 

 

4) nku pracy w zakresie danego zawodu. 

6. 

 

7. 

nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Art. 25–27. (uchylone). 

Art. 28. 

 

Art. 29. 

Obrony Narodowej. 

Art. 30. 

 

2. 

 

2a. 
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- o najmniej 3-

 

2b. 

 

1) trzej przedstawiciele ministra  

2) trzej przedstawiciele wojewody; 

3) dwaj przedstawiciele sejmiku województwa; 

4) 

Dialogu  

3. 

komisji. 

4. 

 

Art. 31. 

ych na 

 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 

placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi 

pl

danego województwa; 

2)  

3) (uchylony); 

4)   
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5) 

 

a) – w sprawach 

adanych i prowadzonych przez osoby prawne i 

 

b) – 

uczniów; 

6) realizuje poli

 

6a) (uchylony); 

6b) (uchylony); 

6c) opracowu

 

7) organizuje olimpiady, konku

województwa; 

8)  

9) 

psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji 

pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli; 

10)  

 

11) 

 

12) 
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 [13) koordynuje, 

na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;] 

 <13) nadzoruje i  którym mowa 

w art. 92a–92t, na obszarze województwa;>   

14) wykonuje inne zadan

 

2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zm.12)) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

–2020 

onuje w imieniu wojewody. 

3. 

radnego. 

Art. 32. 

 

2.  

3. 

cyzje administracyjne. 

4. 

 

Art. 32a. 

placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów 

 do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 

                                                 
12) 

1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379. 

Nowe brzmienie 
pkt 13 w ust. 1 w 
art. 31 wejdzie w 

1.04.2016 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 
1629). 
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1a. o spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad 

– 

w 

 

2. 

owego, ministra 

 

3. 

 

4. i placówek artystycznych minister 

mowa w art. 11 ust. 2 –  tryb 

czy – oraz w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2a i 5–8. 
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5. 

 

 

Art. 32b. 

7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286). 

Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ia i 

 

2) 

 

3) 

 

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i 

organizacyjnych. 

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w 

 

1)  

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

 

4)  

5) (uchylony); 

6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach; 
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7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

3. 

 

1) ; 

2) 

przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

4. Nauczyci

terminem ich realizacji. 

o których mowa w 

 

– w 

termin

 

1)  

2) 

sposobie ich realizacji. 

7. 

b 

 

8. 
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osobowe 

nadzoru pedagogicznego. 

Art. 34. 

peda

 

2. 

dy

harmonogramie, zaakceptowanych przez organ spraw

pedagogiczny. 

2a. 

  

2b. W przypadku 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 125/329 

2015-11-30 

 

3. 

z

likwidacji. 

4. 

enia przepisów ustawy, o których mowa w ust. 1, organ 

 

5. 

 

Art. 34a. 

 

2.  

1) 

 

 

2) 

higieny pracy pracowników i uczniów; 

3)  

3. 

przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6. 

4. 

 -
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Art. 34b. 

dydaktyczno-

 

ach dla 

nieletnich – 

sprawach nieletnich. 

Art. 34c. 

przedszkolnego prowadzonego w formach, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 14a ust. 7. 

Art. 35.  

1) 

art. 5 ust. 3b; 

2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, 

; 

3) 

 

a)  

b) opraco

nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, 

c)  

d) 

  

pedagogicznego i 
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pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów 

  

2. W c

 

1) 

zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego; 

2) 

indywidualnych spraw rozstrzyganych w 

drodze decyzji administracyjnej; 

3) 

 

4)  

5) 

 

[2a. 

diagnostyczno-

a ta

 

nadzór pedagogic

 który sprawuje 

   

  

2c. 

Nowe brzmienie 
ust. 2a w art. 35 

dn. 1.01.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1418). 



©Kancelaria Sejmu  s. 128/329 

2015-11-30 

konsultacyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 li

 

3. (uchylony). 

4. 

sto

praktycznej nauki zawodu. 

5. 

  

5a. 

 

 

Ministrem Sprawiedliw

elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których 

edagogicznego.   

Art. 35a. (uchylony). 

Art. 35b. Przepisy art. 21a ust. 1 i 2, art. 33 i art. 34 oraz przepisy wydane na 
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wychowania przedszkolnego, placówki doskonalenia nauczyci

szkolnego punktu konsultacyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a.   

Art. 36. 

dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. 

2. 

 

2a. 

a takiej osoby na stanowisko dyrektora 

szkole lub placówce. 

3. 

artystycznych – w porozumieniu z ministrem 

warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego. 

Art. 36a. 1. Stanowisko d

 

1a. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o 

-

artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

ust. 2–

 

1b. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 1a, 

ursu. 
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kandydata. 

1d. Do c

pracownikowi tej placówki. 

1e. Stano

osoba: 

1)  

2) 

1f; 

3) 

 

4) 

stanowisku kierowniczym; 

5) raw 

publicznych; 

6) 

 

7) 

 

8) przeciwko której nie 

 

9) 

grudnia 2004 r. o odpowiedzial

publicznych; 

10)  

pracy. 

edzictwa narodowego oraz 
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stanowisko odpowiednio: 

1) 

ogólnokrajowym, o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b; 

2) 

której mowa w art. 5 ust. 3c; 

3) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

ust. 3d pkt 2.  

2. 

drodze konkursu. Kandydatowi 

dyrektora. 

3. 

o. 

4. 

pedagogicznej. 

5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ 

 

6. 

 

1)  

2)  
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3) po jednym przedstawicielu: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

c) 

konkurs dotyczy 

–  

7. zna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, 

pkt 3. 

8. 

organów, o których mowa w 

liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3. 

9. Przepisy ust. 6–

 

1) 

pedagogicznych  

2) 

 

10. 

 

11. 

dy pedagogicznej i rady 

rodziców. 

12. 

artystycznych – 

n
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13. 

 

14. Po up

której mowa w art. 2 pkt 7, dla – z ministrem 

powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wymogu 

 placówek, o 

których mowa w art. 5 ust. 3b. 

15. Przepisy ust. 1–

36 ust. 2. 

16. Przepisy ust. 1–

 

Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem 

pla

oraz rady pedagogicznej. 

2. 

okres powierzenia. 

3. 

odpowiednio. 

Art. 38. 

szkole lub placówce: 

1) azie: 

a) 

wypowiedzeniem, 
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b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania 

sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia, 

c) 

mowa w art. 34 ust. 2a; 

2) 

wki, o której 

– 

kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. 

2. 

w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

Art. 38a. 

w art. 36 ust. 2. 

doskonalenia nauczy

których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2.   

Art. 39.  

1)  

2)  

3) 

psychofizyczneg  

4) 

 

5) 

zaopiniowanym przez 

 

5a) 

 
Nowe brzmienie 
pkt 7 w ust. 1 w 
art. 39 wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198)  
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6)  

 

organizacji praktyk pedagogicznych;] 

 

8) (uchylony);  

9)  

szk  

10) odpowiada 

 

2. 

 

2a. 

przenies  

ucznia. 

3. a zatrudnionych w szkole lub 

 

1) 

placówki; 

2) przyznawania nagród oraz wymie

 

3) 

 

4. 
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4a. (uchylony). 

5. e, w porozumieniu z 

potrzebami rynku pracy. 

6. yrektorom 

 

7. 

wicedyrektora – ny przez organ 

 

Art. 40. 

wychowania i 

opieki. 

2. 

 

3. 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych 

zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi 

o

 

4.  

5. 
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-

wychowawczych ora

 pedagogicznej. 

6. 

 

7. adzie pedagogicznej, nie rzadziej 

 

Art. 41.  

1) zatwierdzanie plan

 

2)  

3) 

w szkole lub placówce, po zaop

placówki; 

4) 

placówki; 

5)  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

 

2.  

1) 

 

2)  

3) 

 

4) 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 138/329 

2015-11-30 

3. 

mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 

pedagogicz

 

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje p

 

2. 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

3. 

 

Art. 43. 

 

2. 

 

3.  

 

Art. 44. drodze 

 

13) 

 

Art. 44a.  

                                                 
13)  z 2015 r. poz. 357, art. 23 ust. 1). 



©Kancelaria Sejmu  s. 139/329 

2015-11-30 

etyki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, oraz 

 

Art. 44b.  

1)  

2) zachowanie ucznia. 

2. znia. 

3. 

 

1) 

efektów 

szkole programów nauczania; 

2) 

nauczania – w przypadku dod  

4. 

 

5. 

 

1) 

ie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

 

3)  

4) ce i zachowaniu; 

5) 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) 

dydaktyczno-wychowawczej. 

6.  

1) 
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policealnej –  

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 

11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b; 

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) 

a w szkole policealnej – 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) 

ucznia. 

7. 

na podstawie art. 12 ust. 2. 

8. 

ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o: 

1) 

licealnej – 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  

3)  a w szkole 

policealnej –  

9. 

uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
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2) warunkach 

klasyfikacyjnej zachowania. 

10. 

 

Art. 44c. 

 edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

 

2. 

mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyj

 

Art. 44d. 

44zb. 

Art. 44e. rakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1)  

2) klasyfikacyjne: 

a) – semestralne, 

b)  

2. 

jawne dla ucznia. 

3. Nauczyciel uzas  

4. 

 

5. Na wniosek uczni

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 

2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 
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6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest 

 

7. 

 

Art. 44f.  

1) – semestralnej; 

2)  

2. 

szkolnego, w t  

3. 

klas –

przypadku: 

1) 

 

2)  

 

4. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu 

 

5.  

1) roczne, a w szkole policealnej – 

 

2) roczne, a w szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacy

typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 
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6. Klasyf

danego typu, a w szkole policealnej –  

7. 

-

-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b. 

8. 

 

9.  

1)  

2)  

Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

enie 

 

2. W szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

ucznia o przewidywa

 

Art. 44h. – semestralne, oceny 

– 

oraz ocenianego ucznia. 

2. 

– 

zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4. 

3. 

policealnej – 
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mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2. 

4. 

policealnej – 

sach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 

 

5. 

lub schroniska dla nieletnich. 

6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1–  

7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1–

art. 44n. 

Art. 44i. 1. W klasach I–  

1) 

 

2)  

 

2. W klasach I–I

 

3.  

1) 
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2) roczne, a w szkole policealnej – 

 

4. 

wydanych na podstawie art. 13 us

przewiduje. 

5. 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zac

 

6. 

wydanych na podstawie art. 44zb. 

7. 

k

 

Art. 44j. dzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
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Art. 44k. 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

rzeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. 

 

3. 

agogicznej. 

Art. 44l. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh 

 

2. 

– 

-wychowawczych. Termin egzaminu 

– z 

uczniem. 

3. 

 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 

 

5. 

uzu

policealnej – 

praktycznej nauki zawodu. 

Art. 44m. 

wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – 

podstawie art. 44zb, z: 

1)  
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2) 

 

–  

2. 

 

3.  

-wy – nie 

 

4. Roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona 

 

5. inu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

– na semestr programowo 

 

6. 

– 

szkole policealnej –  

Art. 44n. 

 

2. 

 

3. 

rocznej, a w szkole policealnej – 

– 

-wychowawczych. 
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4. – semestralna, 

tych ocen, dy  

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

– 

– semestr

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – 

 

5. 

policealnej – semestralna

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach 

 

6. o sprawdzianu, 

uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – w uzgodnieniu z uczniem. 

7. Przepisy ust. 1–

policealnej – 

5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

 

Art. 44o. –

 

2.  

–

wniosek iu opinii rodziców ucznia lub na 
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3. 

pedago

amie nauczania dwóch klas. 

4. 

– na semestr programowo 

m

roczne, a w szkole policealnej – semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o 

44m ust. 6. 

5. O pr

alnym programie edukacyjno-

-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b. 

6. 

programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole 

 etnicznej lub 

  

7. 

szkole policealnej – 

lub semestr. 

Art. 44p. ojektu 
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2. 

w przypadkach uniemo  

Art. 44q. 

 

1) 

 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) – 

odpowiednio do spr

44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. 

umiarkowanym 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o 

którym mowa w art. 71b ust. 1b. 

3. 

których mowa w ust. 

odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

4. m mowa 

policealnej – ostatni semestr. 

Art. 44r. 

–44za oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. 

Art. 44s. 

ust. 3, 5, 6, 8 i 10, art. 44c, art. 44j, art. 44l ust. 1–4, art. 44n ust. 1–3, ust. 4 pkt 1 

nio. 

2.  

Art. 44t. 
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przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art. 44u. 1. W szkole dla doro  

1)  

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b)  

2. 

–  

3. 

 

4. 

6c pkt 1 – ró  

5. 

którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 – 

ust. 3 i 3a, egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w ust. 1, egzaminu 

 

6. 

 

Art. 44v.  

1) semestralnej; 

2)  

2. Klasyfikacja semestraln

 

3.  

1) semestralne oce
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2) 

dla dor  

4.  

Art. 44w. 

Egzaminy sem

 

2. 

danym 

 

3. 

egzaminów semestralnych. 

4. 

1 – 

semestralnego, o których mowa w ust. 2, w formie o  

5. 

y. 

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena 

 

Art. 44x.  

1) 

 

2) 

44zb; 
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3) 

44zb. 

Art. 44y. 

rej mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z jednych albo dwóch 

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowad

 

3. 

44n ust. 7. 

4.  

 

Art. 44z. 

ne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

2. 

 

3. 

 

4. Wniosek, o którym mowa w ust

 

5. pkt 1, który 
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Art. 44za. 

 

1) 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) – 

odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z 

44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. 

e odpowiednio do sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego. 

Art. 44zb. 

 

1) 

w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

 

2) 

tórych 

 

3) 

realizacji projektu edukacyjnego; 

4) 

oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze 
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o

zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia; 

5) 

 

6) 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 – 

 

tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu; 

7) omisji 

odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu; 

8) 

którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny 

i przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

odpowiedniego udokumentowania pracy komisji; 

9) 

klasyfikacyjnej zachowania; 

10) 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz 

odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu. 

Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole 

–44zp oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq. 
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Art. 44zd. 

 

1) 

 

2)  

3) zachowanie ucznia. 

2. 

artystycznych. 

3. h ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

 

1) 

zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymaga

 

2) – 

programów nauczania. 

4. 

 

5. 

–7. 

6. 

ich rodziców, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – uczniów, o: 

1) 

pomaturalnej – 

 

2)  

3)  

artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – semestralnej, oceny 
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których odpowiednio roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest ustalana 

w trybie egzaminu promocyjnego. 

7. W

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) widywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

 

8. 

a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – uczniów, o konsekwencjach 

edukacyjnych artystycznych. 

9. 

 

10. 

hofizycznych ucznia. 

11. 

mowa w ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

wydanych na podstawie art. 44zq. 

Art. 44ze.  

1) – 

semestralnej; 

2)  

2. 

– 

klasyfikacyjnej 
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3. 

– 

–  

1) 

 

2) 

o  

3) 

podstawie art. 44zq. 

4. Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej 

 

5.  

1) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – semestralne, oceny 

 

2) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – semestralne, oceny 

klasyfika

 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

szej –  

6. 

– 

semestrze programowo najwy  

7. 

 

8.  

1)  

2)  
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Art. 44zf. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

ocenach klasyfika

artystycznej. 

2. W artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej przed semestralnym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pe

 

Art. 44zg. czne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej i 

pomaturalnej – 

których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego. 

2. 

w za  

3. 

 

4. Egzamin 

 

5.  

6. 

promocyjnego w wyznaczonym termi

danego roku szkolnego. 

7. 

ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim p
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8. 

ocenianego ucznia. 

9. 

artystycznej. 

10. 

44zk i art. 44n. 

11.  

Art. 44zh. 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka 

artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – 

egzaminu. 

Art. 44zi. 

44zq. 

Art. 44zj. 

art. 44k, art. 44l i art. 44n. 

2. 

i art. 44j. 

3. 

 

Art. 44zk. 

szkole policealnej i pomaturalnej – 
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2. 

ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego. 

3. 

policealnej i pomaturalnej –  

4. 

dydaktyczno- –  

5. Roczna, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – semestralna, 

ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z 

 

6. 

– na 

 

7.  

ch 

 

8. 

artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej – na semestr programowo 

policealnej i pomaturalnej – 

a ucznia. 
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9. 

– dany 

semestr, tylko jeden raz. 

10. enie 

 

Art. 44zl. 

 

1) 

oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

a  

2) 

– w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie VI 

 

2. 

 

1) 

oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

 

2) 

art. 44zz ust. 2 – w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada 

klasie III gimnazjum. 

3. 

policealnej i pomaturalnej – 

acyjnych artystycznych odpowiednio w danej klasie lub 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

Art. 44zm. 

k
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podstawie art. 44zq, oraz: 

1) 

dyplomowy –  

2) 

gimnazjum – 

gimnazjaln  

2. 

egzaminu gimnazjalnego. 

Art. 44zn. 1. 

pomaturalnej – 

przygotowania zawodowego 

uczniów. 

2.  

3. 

obowi

artystycznej. 

4. 

 

5. yjna. 

6. 

egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wyznacza 
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7. 

przez uczniów egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego. 

8. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, których organizatorem 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, jest zwolniony z 

 

9.  

podstawie art. 44zq. 

10. 

owej komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie 

 

Art. 44zo. 1. 

którym mowa w art. 10a. 

2. 

dodatkowym terminie, ustalonym przez przewod

 

3. 

odpowiednio z 

 

4. 

nie p
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eksternistycznego, o którym mowa w art. 10a. 

Art. 44zp. 

przy

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, mi

 do spraw kultury i 

wszystkich, jak i poszczególnych uczniów. 

3. Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 2, ustala 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. 

narodowego. 

Art. 44zq. dziedzictwa 

artystycznych, w tym: 

1) przypadk

w art. 44zd ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

wego zapewnienia 

 

2) 

olnienia, 
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3) 

kon

realizacji projektu edukacyjnego; 

4) 

r

 

5) 

egzaminu promocyjnego; 

6) 

 

przeprowadzania tych egzaminów oraz udokumentowania ich przebiegu; 

7) 

którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa 

odpowiedniego udokumentowania pracy komisji; 

8) 

– oceny 

zachowania; 

9) 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu; 
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10) 

 

Art. 44zr. 

 

14) 

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin 

 

Art. 44zs. Sprawdzia

 

Art. 44zt.  

1)  

a) 

– w kwietniu, 

b) 

jesiennym – w styczniu, oraz 

2) w terminie dodatkowym: 

a) 

– w czerwcu, 

b) 

jesiennym – w kwietniu 

– zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze. 

Art. 44zu. 

pisemnej. 

2.  

1) – 

przyrodniczym; 

2) – ego. 

                                                 
14)  
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3.  

1) – humanistycznej – 

 

2) – matematyczno-przyrodniczej – 

zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii; 

3) – 

 

4.  

 

5. 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

6. 

edukacyj

3. 

7. 

 

Art. 44zv. 

drugiej egzaminu gimnazjaln

 

2. 

regionalnym jest przeprowadzana: 

1) w przypadku sprawdzianu – 
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2) w przypadku egzaminu gimnazjalnego – 

 

Art. 44zw. 

e do 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

2. 

 

3.  specjalnego wydane ze 

rodziców. 

Art. 44zx. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w 

wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu 

zwolnieni: 

1) 

awowej – z 

 

2) 

– z danego zakresu 



©Kancelaria Sejmu  s. 170/329 

2015-11-30 

a obcego 

–  

2. 

 

3. 

gimnazjalnego jest równoznaczne z 

 

4. 

imnazjalnego 

 

5. 

zadeklarowany 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, infor

 

Art. 44zy. 

 

1)  

a) sprawdzianu – 

 

b)  
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2) 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w 

art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3; 

3) 

 

2. 

 

1)  

2) 

poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 7 i art. 

44zw ust. 3; 

3) 

pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w art. 44zv ust. 

regionalnym. 

3. 

 na poziomie 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym wynik „0%”. 

Art. 44zz.  

1) 

 

2) 

 

– przys

gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem lub 

 

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
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egz

sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

 

Art. 44zza. 

gimnazjalnego – w procentach i na skali centylowej. 

2. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor 

karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac 

 

3.  

1) 

wyniku z matematyki; 

2)  

4.  

1) wyni  

2)  

3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych; 

5)  

6) – w przypadku 

 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna 

Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów 

 

6. 

 

7. zenie 
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– 

rów  

8.  

1) 

– 

1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2 albo 

2) kresu 

– 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne

– 

 

3) 

gimnazjalnego, oprac – w 

ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 i 2 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2. 

Art. 44zzb. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na pods

 

Art. 44zzc. 

m, dodatkowym i poprawkowym, 

zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze. 

Art. 44zzd. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów 

 z 

 

2.  

1)  

a)  

b)  
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c) – 

arodowej; 

2)  

a)  

b)  

c)  

d) – 

 

3. Przedmioty dodatkowe, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w 

44zzza. 

4. 

przedmiotu dodatkowego. 

5. 

ust. 4. 

6. W przypadku przedmiotów dodatkowych, z których egzamin maturalny jest 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 
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11. Wybór przedmiotu dodatkowego, do któ

 

Art. 44zze. 

eprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje 

 

2. Egzamin matu

przedmiotów 

 

3. 

przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na: 

1) 

programowej 

albo 

2) 

 

4. 

 

Art. 44zzf. 

 

– 

Polski i geografii Polski – 

 

2. 
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lskim zadania 

Dodatkowe zadania egzamina

 

3. 

yku 

zakresu podstawowego i rozszerzonego. 

4. klaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru 

 

Art. 44zzg. Abso

 

Art. 44zzh. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w 

danego przedmiotu. 

2. 

ogólnokszt

44zzs ust. 3. 

3. 
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egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych 

egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3. 

4. 

danego przedmiotu w szkole. 

5. W pr

a obcego 

 

6. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu 

maturalnego z: 

1) – jest równoznaczne z 

uzyskaniem z tego 

 

2) – jest równoznaczne 

; 

3) 

– 

 

4)  dodatkowego zdawanego w 

– jest równoznaczne z uzyskaniem z 

 

5) 

– jest równoznaczne z uzyskaniem z tego 

poziomie rozszerzonym; 

6) 

mnej – 
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w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi. 

Art. 44zzi. 

 

Art. 44zzj. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. 

2. Wniosek, o 

otrzymaniu wniosku. 

3. 

mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego 

 

4. 

dnio art. 44zzn. 

Art. 44zzk.  

1) – w procentach; 

2) – 

h 

 

2. 

komisji egzaminacyjnej na podstawie: 

1) 

art. 44zzs ust. 4 pkt 2 –  

2) 

egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku 
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wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych na

–  

3. 

przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na 

podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okr

egzaminacyjnych. 

4. 

administracyjnego. 

Art. 44zzl. 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

2. Absolwent, który: 

1) 

zgodnie z art. 44zzv lub art. 44zzw, albo 

2) 

przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych przedmiotów 

 

–  

3. 

przeszkody  

4. 

 

5. 

 

Art. 44zzm. 1. Absolwent, który: 

1) 

maturalne

 

2) 

przedmiotu dodatkowego 
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–  samego 

terminie poprawkowym. 

2.  

1) w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiotów 

 

2)  

3. 

9a ust. 2 pkt 10 lit. a 

poprawkowym. 

Art. 44zzn. gzaminu maturalnego z danego 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami 

pierwszy. 

2. Absolwent, który nie pr

oku, w którym 

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma 

 

4. Absolwent, o którym 
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mi w roku, w którym ponownie 

 

5. 

oprzednio. 

6. 

przedmiotu dodatkowego w  

7. 

maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 

 

8. 

gzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa 

absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik „0%”. 

Art. 44zzo. 

albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, 

egzaminu maturalnego. 

2. 

 

 

Art. 44zzp. i uzyskane po 
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albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, 

maturalnego. 

2. 

egzaminu maturalnego z przedmiotu l

 

3. 

ego z przedmiotu lub 

 

Art. 44zzq. 

tny dla: 

1) 

przedmiotu dodatkowego; 

2) 

przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

2. 

  

3. 

od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego roku kalendarzowego, w którym absolwent 

przez dyrektora okr  

4. 

8 listopada 2003 r. o 
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Art. 44zzr. 

do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach i 

orzeczenia. 

2. 

niedostosowan

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 

ostosowaniem 

 

3. 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach 

 

4. 

 

5. -

-

, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 

 

6. , w którym 

-

do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach 
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kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

7. 

stu, 

 

1) 

gimnazjalnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb 

ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

2) 

– w warunkach dostosowanych do jego 

z tego 

ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

8. Dostosowanie formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

egzaminacyjnych dostosowanych do rod

iu lekkim. 

9. Dostosowanie formy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym 

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

10. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1–7, polega 

odpowiednio na: 

1) 

niedostosowania 

 

2)  

psychofizycznych; 
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3)  wykorzystaniu o

dydaktycznych; 

4) 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego; 

5)  o 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

 

6) czasie sprawdzianu, egzaminu 

lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu 

 

11. –6, nie 

 

12. 

i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 

lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla 

–7. 

13. Dyrektor szk

dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacy

psychofizycznych. 

14. 

korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których 

mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 13. 

15. 
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liwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 

mowa w art. 44zzs ust. 3. Przepisy  

16. 

–7, zapewnia przewodn

 

17. 

albo absolwenta do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

 ust. 2 pkt 10 

lit. a tiret trzecie. 

Art. 44zzs. 

 

2. Do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

 

3. 

ej komisji egzaminacyjnej. 

4. 

 

1) 

pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych 
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2) 

 

5. 

danej szkole odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego, w tym: 

1) 

do egzaminu maturalnego, odpowiednio o sprawdzianie, egzaminie 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym; 

2) 

egzaminu maturalnego; 

3) zapewnia warunk

podczas odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego; 

4) 

aminu gimnazjalnego lub 

 

6. Przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest 

dokumentowany w  

Art. 44zzt. 1. W czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 

 

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin 

w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani 

 

3. 

zianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego. 
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Art. 44zzu. 

o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

2. 

onicznych. 

3. 

egzaminu maturalnego. W pr

 

4. 

egzaminatorów, o którym mowa w ust. 3, wyznacza prz  

5. 

44zzs ust. 4 pkt 2. 

Art. 44zzv. W przypadku: 

1) 

albo absolwenta lub 

2) 

przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, lub 

3) 

 

– 
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u 

odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

Art. 44zzw. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej przez egzaminatora: 

1) 

absolwenta, 

2) 

lwenta 

– 

absolwentowi odpowiednio 

owi albo absolwentowi. 

2. 

zakre

pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

we wskazanym miejscu i czasie. 

4. 

przedmi  

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2)  
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. Dyrektor C

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne 

administracyjnego. 

9. 

egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora 

matural

odpowiednio. 

10. 
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roboczych od dnia: 

1)  

2) 

2 i 3. 

11. 

odpowiednio. 

12. 

prawie 

 

13. 

których mowa w art. 44zzl ust. 1. 

14. 

wyniku 

 

15. 

gimnazja

 

16. lnego z przedmiotu 

dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5, danego absolwenta, dyrektor 

przedmiotu dodatkowego jako „0%”. 

Art. 44zzx. tórych mowa w art. 

ust. 1 i art. 44zz
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Art. 44zzy. , w 

 

2. egzaminu 

 

3. 

których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie 

 

4. nie 3 dni roboczych 

dyr  

5. 

 

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrze

 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyc

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, 
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komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

 

 na wynik tego sprawdzianu 

albo egzaminu. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji 

danego 

Egzaminacyjnej infor  

9. 

 w stosunku do 

 

10. 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 

przeprowadzenie. 

11. Termin ponownego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzz. 

albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrekt

 

1)  
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2)  

3)  

4)  

5) 

gimnazjalnego albo informacji o wynikach egzaminu maturalnego – w 

przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 44zza ust. 8 pkt 3 i art. 44zzl 

ust. 5. 

2. 

których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

3. 

 

4. 

wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. nie ucznia lub 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. 

owej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki 

odpowiednio: 

1) sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe 

 

2) egzaminu maturalnego oraz: 

a) 

w art. 44zzl ust. 1, lub 

b) 

którym mowa w art. 44zzp ust
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Art. 44zzza. 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym: 

1) 

sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, 

2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin 

dnieniem przedmiotów, dla których podstawa programowa 

 

3) 

 

4)  zakre

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych 

w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi, 

5)  tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7, 

6)  

7) 

 

8) zakres 

44zzs ust. 6, 

9) 

 

10) czas trwania, sposób organizacji i p

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w miejscu 

 

11) uchaczy i absolwentów oraz 

dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 

12) 

w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
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maturalneg

charakterze obserwatorów podczas sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego, 

13) 

egzamin maturalny 

–  

zianu, egzaminu gimnazjalnego i 

44zzs ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, 

pisemnej. 

Art. 44zzzb. 

oceny po

 

2. rowadzany na 

zawodach. 

3.  

1) 

alnych, 

2)  

3)  

4) 

mowa odpowiednio w art. 53c i art. 

53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

 w 

zawodach, 
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5) 

na podstawie art. 10 ust. 5 

–  

Art. 44zzzc. walifikacje w zawodzie jest 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2.  w zawodzie dyrektor 

 

Art. 44zzzd. 

 

2. 

 

3.  

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

którym mowa w art. 44zzzl ust. 1, albo 

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

4. 

 

5. 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, elektroniczny 

 

Art. 44zzze. 1. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej 

wymienionych w wykazie, o którym mowa 

kwalifikacje w zawodzie. 

2. 
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44zzzi ust. 3. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z 

wyniku. 

Art. 44zzzf. 

 

 

2. 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

tawie tego 

orzeczenia. 

3. 

indywidualnego nauc

kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

podstawie tego orzeczenia. 

4. 

lekarza. 

5. -

-

unkach 
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6. 

-

kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

7. 

 

8. 

kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w ust. 1–6, polega odpowiednio na: 

1) 

 

2) 

psychofizycznych; 

3) 

dydaktycznych; 

4) 

 

5) 

kwalifikacje w zawodzie specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

 

9. –6, nie 
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10. 

i form przeprowadzania e

wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret 

trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 

awodzie dla ucznia, 

–6. 

11. 

dostosowania warunków i form przeprowa

psychofizycznych. 

12. 

korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których 

mowa w ust. 11, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 11. 

13. 

prze

wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret 

 

14. 

warun

absolwenta, o którym mowa w ust. 1–

egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3. 

15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dy

warunkach dost

lit. a tiret trzecie. 
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Art. 44zzzg. 

kwalifikacje w zawod  

Art. 44zzzh. –5: 

ym w stopniu lekkim lub z 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich 

danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. Przepisy art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje 

 

2. 

misji 

 

Art. 44zzzi. 

kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, odpowiada dyrektor tej szko

 

2. Do przeprowadzenia egzaminu 

 

3.  o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca lub 

ypadku choroby 
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egzaminu, przewod

 

4. 

p

 

5. egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w 

danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy lub w 

acje w zawodzie, w tym: 

1) 

 

2) 

zawodzie; 

3) 

 

4) 

 

 

6. 

dokumentowany w protokole tego egzaminu. 

Art. 44zzzj. 

 

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin 

w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani 
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3. dzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania 

zawodzie. 

Art. 44zzzk. 

rej mowa w art. 2 pkt 3a, u danego 

w miejscu wskazanym przez ten podmiot. 

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2. 

Art. 44zzzl. 

zawodzie oraz cz

 kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

 

2. 

której mowa w art. 2 pkt 3a, pra

 

1) alifikacje w 

zawodzie: 

a) 

 

b) 

egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z 

 

c) 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i 

 

d)   



©Kancelaria Sejmu  s. 204/329 

2015-11-30 

2) 

zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

 

a)  indywidualnych stanowisk 

egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 

b) 

 

3. 

3 lata. 

4. 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2. 

5. 

lata. Przepisy ust. 2–  

Art. 44zzzm. 

 

2. kwalifikacje w zawodzie trwa 

 

3. 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3. 

Art. 44zzzn. 

 

2. 

której rezultatem k

sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7. 

3. 

egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania 

wodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 
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4. 

art. 9a ust. 2 pkt 2. 

5. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 3, z zakres

 

6. 

 

Art. 44zzzo. kacje w zawodzie 

 

1)  

a) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w 

elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu pot

kwalifikacje w zawodzie – 

wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego 

egzaminu, 

b) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – 

przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi; 

2) – po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. 

 

1) –  

2) –  

3. alifikacje w zawodzie, 

egzaminu opracow  

4. 
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Art. 44zzzp. 1. W przypadku: 

1) acyjnych przez 

 

2) 

niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a 

tiret drugie, lub 

3) 

 

– 

 

2. 

 

Art. 44zzzq. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania 

 

1) 

 

2) 

 

– dyrektor okr

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom, 

kacje w zawodzie. 

2. –3, 

w art. 2 
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kurs zawodowy, o którym mowa w 

pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom. 

3. – 

gzaminacyjnej w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom, 

wskazanym miejscu i czasie. 

5. 

14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo 

2)  

6. 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego 

stosu  

7. – 

K

egzaminacyjnej. 

8. 

ich rozpatrzenia, dyr
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ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – ucznia lub jego rodziców. 

9. 

d

administracyjnego. 

10. 

art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 

pkt 1– uczniowi lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor 

yjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, 

 kwalifikacje w zawodzie. W przypadku 

y, o którym 

– 

 

11. W przypadk

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 209/329 

2015-11-30 

12. cznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – 

gzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1)  

2) 

3 i 4. 

13. 

odpowiednio. 

14. 

ust. 2. 

15. 

„0%”. 

Art. 44zzzr. 

ust. 3 pkt 1 –  lub jego rodzice, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia: 

1)  

2) 

jest dokumentacja 

– 

 

2. 

których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie 

– ucznia 

lub jego rodziców,  
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3. – 

ra 

egzaminacyjnej. 

4. 

ich ro

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – ucznia lub jego rodziców. 

5. 

których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. 

 

6. 

 na skutek 

egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

 

wynik tego egzaminu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji 

egzaminacyjnej. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, uniewa

placówkach, o których mowa w art. 2 ust. 3a, u pracodawców lub w podmiotach 
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9. 

wej komisji 

egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

 

10. Termin ponownego przeprowadzeni

kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzzs. 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – 

 

2. 

 

3. Przepisy art. 44zzzr ust. 2–  

Art. 44zzzt. 

ust. 3 pkt 1 –  

1) karty odpowiedzi – ego 

kwalifikacje w zawodzie, 

2) karty oceny – 

kwalifikacje w zawodzie 

– 

jnego w 
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pkt 1 –  

2. Podczas dokony

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego 

 

3. – 

ej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

 

4. 

wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. 

w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – ucznia lub jego 

rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. 

 

1) 

zzzo ust. 2 albo 

2) 

 

Art. 44zzzu.  

1) 

 

2) 

 

3) który nie uzys

 

– 

o przeprowadzania w 

trakcie nauki. 
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2.  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

– 

zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6. 

3. 

ego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach 

egzaminu po raz pierwszy. 

4.  

1)  

 

2) 

 

3) nie przy

 

– 

 

Art. 44zzzv. 

 

1) 
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2)  

wartych w 

deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg, 

3)  tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6, 

4)  

5) 

zawodzie, 

6) 

44zzzi ust. 6, 

7) 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawców, podmiotów 

ych kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 

 

8) 

u danego pracodawcy 

 

9) 

je w zawodzie, 

10) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, 

podmiotom prow

art. 68a ust. 2, 
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11) 

egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, 

 

12) 

zawodzie przeprowadzany dla uczniów – 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 

zwalniania 

–  

zawodzi

najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, o której mowa w 

 

 

Art. 44zzzw. 

Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad 

 

1) 

kwalifikacje w zawodzie, 

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej 

 

–  

Art. 44zzzx. 
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Art. 45. 

„ ”

organem opiniodawczym i  

2. 

województw. 

3. Krajowa Rada: 

1) 

podzielonym; 

2) 

  

3) 

 

4) akres 

 

5)  

6) 

 

4. 

 

Art. 46. 

przedstawiciel

nauczycieli. 

2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata. 

3. 

 

4.  



©Kancelaria Sejmu  s. 217/329 

2015-11-30 

5. 

 

Art. 47. 

dziedzictwa nar

 

2. 

odpowiednio przepisy art. 45 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 2–5. 

3. 

 

Art. 48. 

 

2.  

1) 

terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania; 

2) opiniowanie 

 

3)  

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach 

 

5)   

3. 

–4. 

Art. 49. Organ, o którym mowa w art. 48 ust. 1, ustala: 

1)  

2)  

Art. 50.  

2. 

 

1)  

2)  
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3) 

lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub 

 

4) 

 placówki; 

5) 

sprawach organizacji  

3. 

 

którym mowa w art. 51 ust. 5. 

Art. 51. 

1a–1c, w równej liczbie: 

1)  

2)  

3)  

1a. 

owym w 

 

1b. 

 

1c. 

 

2.  

3. b 
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4. 

  

5. 

 

5a. 

 

6. 

 

7. 

doradczym. 

8. 

 

9. 

k rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i 

 

10. –  

Art. 52. 

art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. adania 

rady wykonuje rada pedagogiczna. 

Art. 53. 

 

2.  

1) – ch, wybranych w 

 

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 

3) – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w 
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3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden 

szkolnym. 

4. 

 

1)  

2) 

pkt 1– których mowa w ust. 2 pkt 1, 

 

5. 

 

6. 

placówek artystyc

rodziców. 

Art. 54. 

opiniami we wszystkich sprawach 

 

2.  

1)  

a) 

erze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) 

 

3)  
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3. 

 

4. 

nie uzyska porozumienia z 

 

5. 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna. 

6. 

 

7. 

ustala orga  

8. 

min, o którym 

mowa w art. 53 ust. 4. 

Art. 55. 

„ ”. 

2.  

3. 

uchwal

 

4. 

placówki. 

5. cówki, radzie 

takich jak: 

1) m i 

stawianymi wymaganiami; 
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2)  

3) 

 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) pra  

6. 

kole lub placówce 

 

7. 

 

Art. 56. 

politycznych, 

 

2. 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rad  

3. 

inii odpowiednio 

 

Art. 57. Przepisy art. 50–53, art. 54 ust. 1–



©Kancelaria Sejmu  s. 223/329 

2015-11-30 

niepublicznych. 

 

publicznych 

Art. 58. 

 

2. 

ch nazwy ulic lub ich 

go 

 

2a. 

 

3. 

artystycznych – 

dziedzictwa narodowego. 

4. 
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spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5. 

artystycznych – 

danym terenie. 

6. 

z nadaje pierwszy statut. 

7. 

 

Art. 59. 

– 

organ wykonawczy 

 

1a. 

czasie, po zapewnieniu uc  

2. 

na prowadzona 

– 

 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 
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3. 

 

4. 

 

5. Przepisy ust. 1–

 

6. Przepisy ust. 1–5 i 

 

7. 

innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po 

– uczniów. 

8. Przepisów ust. 1–

 

9. 

dotychczasowej formy organizacyjno-

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
15)). 

10. 

przepisów ust. 1–  

Art. 59a. 

wychowania przedszkolnego w 

publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a 

tych form. Przepisy art. 58 ust. 3–
                                                 
15) 

r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 
82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 
209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100. 
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2. 

lub osob

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zmiany 

art. 58 ust. 3–

j formie. 

3. 

zmiany zezwolenia –

przedszkola. 

Art. 60. 

 

1)   

2)  

3)  

4)  

5)  

6) (uchylony); 

7) 

 

2. 

placówek artystycznych – hrony dziedzictwa 

b 

placówki. 

2a. (uchylony). 
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3. 

 sprzeczne 

 

4. (uchylony). 

Art. 61. –VI. 

2. 

filialne. 

3.16) –

 

 

 

3c. Liczba uczniów w oddziale klas I–

 

uczniów w oddziale klas I–

w tym oddziale. 

 

4.17) 

odstawowych 
                                                 
16)  

– od roku szkolnego 2015/2016; 
– od roku szkolnego 2016/2017 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1265, art. 3). 
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Art. 62. 

. 

1a–1c. (uchylone). 

1d. 

 

1e. prowadzone przez siebie 

podstawowej. 

2.  

3. lski 

wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. 

4. 

 

5. 

 

5a. (uchylony). 

5b. 

 

5c. 

i 

                                                                                                                                          
17)  
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art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. S

 

6. 

 

Art. 62a. 

„ ”. 

2. 

 

3. Cent

informacji zawodowej. 

4. 

pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

Art. 63. 

–  

Art. 64.  -wychowawczej 

 

1) 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym 

– 

edukacyjne artystyczne; 

2)  

a) 

w pkt 1, 
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b) 

programów nauczania; 

3)  

4) ikacyjnych kursów zawodowych; 

5) -pedagogicznej; 

6)  

-

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, 

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

18)

przepisach. 

zuje dyrektor 

pedagogicznej i rady rodziców.  

edukacyjne.  

 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 64a. 

lub na 

– 

                                                 
18) 

139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 
r. Nr 154, poz. 1792.  
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jednolitego stroju. 

2. 

 

3. 

 

4. 

jednolit

wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju. 

5. Przepisów ust. 1–

rodziców. 

6. 

 

7. Do zn

 

Art. 65. (uchylony). 

Art. 66. 

 i publicznej poradni 

psychologiczno-

– 

administracyjnej. 

1a. 

realizowany pod opi

 

z przepisami art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, a w przypadku 
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artystycznych realizowanych w szkole artystycznej – zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq.  

2. 

z 

skróconym czasie. 

3. 

conym czasie. 

Art. 67. 

 

1)  

2) biblioteki; 

3)  

[4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;] 

<4) 

 na 

czeniach opieki zdrowotnej 

zm.19)

   

5) nych; 

6) -gospodarczych. 

2. –

 

                                                 
19) Zmiany t

1269, 1365 i 1569. 

Nowe brzmienie 
pkt 4 w ust. 1 w 
art. 67 wejdzie w 

1.09.2016 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 
1640). 
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3. 

mowa w art. 71b ust. 1, jest 

 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) 

opieki w szkole. 

4. 

tegracyjnych i specjalnych 

przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2. 

5. 

 

6. Przepisy ust. 3–

za  

Art. 67a. 

 

2. e. 

3. 

 

4. 

szkolnej, o których mowa w ust. 3, 

 

5. 

 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
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6. 

 

Art. 68. (uchylony). 

Art. 68a.  

1)  

2) 

 doskonalenia 

zawodowego, 

 

2.  

1) – w zakresie zawodów, w 

przypisane te zawody; 

2) 

zawodowe – 

 

3) publiczne i niepubliczne p  

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 
20) -  

5)  

3. 

. 

4. 

 

                                                 
20) 

850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 
595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 
161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, 
Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 
106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016. 



©Kancelaria Sejmu  s. 235/329 

2015-11-30 

5. 

 

1) 

ich zadania, 

2) 

pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, 

3) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

przez podmioty wymienione w ust. 2, 

4) 

 

5) wzory dokumentów 

poszczególnych formach pozaszkolnych, 

dostosowania ks

 

6. 

 

Art. 68b. 

 

2. 

 w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez 

 

3.  

1) zapewniaj  
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2)  

3) -dydaktyczne. 

4. 

 

5. 

wymaganych do uzyskania akredytacji. 

6.  

7. 

 

8. Przepisy ust. 1–

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

-  

9. 

 

10. 

-metodycznych i organizacyjnych, 

 

Art. 68c. (uchylony). 

Art. 68d. (uchylony). 



©Kancelaria Sejmu  s. 237/329 

2015-11-30 

Art. 69. 1. Zadania w 

przepisach. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

Art. 70. 

gospodarstwach rolnych. 

2. 

1, na podstawie umowy zawa

praktycznej nauki zawodu. 

3. 

 

4. 

tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, 

kwalifikacje wymaga

 

5. 

 

6. 

 

Art. 70a. 

pracodawcom, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu w formie 
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2. (uchylony). 

Art. 70b. 1. Pracodawcom, którzy 

 

1) 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

 

2) 

mowa w pkt 1. 

2. 

pracownika wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu – 

 

2) – 

 

3. Kwoty dofinansowania o

dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 

4. 

„Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

 

5. 

pracodawcy – 

pracodawcó
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6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmis

 

7. 

 

 

1) 

ust. 1 pkt 1; 

2)  w celu 

przygotowania zawodowego; 

3) 

zdanie tego egzaminu. 

8. pracowników jest 

 

9. 

 

10. 

 

11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, s. 9). 

Art. 71. 

 

1)  mowa 
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pobyt ich dzieci w tych placówkach; 

2) czno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych; 

3)  

2. 

zych, 

 

3. 

warunki zaspokajania potrzeb rozwojowyc

rzez wolontariuszy. 

4. 

 

Art. 71a. (uchylony). 

Art. 71aa. 

artystycznych w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej lub baletowej. 

zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

art. 32a ust. 4. 

arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora placówki artystycznej i 

dzi 

 

4. Ocenianie w placówce artystycznej polega na rozpoznawaniu przez 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 241/329 

2015-11-30 

w rozwoju  

Art. 71b. 1. 

odkach, o których mowa w art. 2 pkt 5. 

1a. 

 

program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych 

podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-

 

2.  

 

2a. 

iczno-

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i 

nauki w szkole, pro  

2b. 
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integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni 

psychologiczno-

 

2c. Gmin

wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka 

  

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

 rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

 

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których 

niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

3b. 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

-pedagogiczne, w tym 

niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-

 psychologiczno-pedagogicznych. 

4. 

 

5. 
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5a. 

5a. 

dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole 

 

5b. 

odka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, 

 

5c. otrzebie 

indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem 

 

 

 

 

<5d. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania 

– 

zkolne w 

 

6. 

realizacj

psychofizycznych dziecka. 

Nowe brzmienie 
ust. 5d w art. 71b 

dn. 1.09.2016 r. 
(Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827). 
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7. 

 

1) w 

rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od 

 

 

2) 

rmach wychowania 

e potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, 

edukacyjno-

za

mowa w ust. 1.   

3) (uchylony). 

8. 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których 

 

Art. 71c. w 

 

1a. -

owi specjalnemu zorganizowanym w 



©Kancelaria Sejmu  s. 245/329 

2015-11-30 

podmiocie leczniczym dane uczniów, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. 

iegu nauczania. 

2. 

-

 

Art. 71d. 

dla uczn

 

Art. 72. 

 

Art. 73–76. (uchylone). 

 

 

<Placówki doskonalenia nauczycieli> 

[Art. 77. 1. 

-

dalej „kolegiami”. 

2. 

powierzania stanowisk kierowniczych), a t -

dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami. 

3. 

 

Nowe brzmienie 

6 oraz przepis 
 art. 

77 wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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4. 

 

5. 

nauce. 

6. 

raktyk 

 

7. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w 

 

8. 

wym  

Art. 77a. 

placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami doskonalenia”. 

b, ust. 

statutach tych placówek. 

us

 

2. 

powierzono zadania doradców metodycznych. 

3. 

zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 do 
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4. 

nauczycieli. 

5. Przepisu ust. 4 nie 

których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2. 

6. 

drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzen

 

7.  

1)  

2) zycieli oraz przeprowadza ich 

 

3) 

nauczycieli; 

4)  

8. 

wymaganych do uzyskania akredytacji. 

9.  

10. 

 

11. 

 o którym mowa w ust. 6, oraz warunki 

 

12.  

konsumpcyjnych. 
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Art. 78. 

 

1) 

 

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom 

dycznego, 

jednostki.] 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

z  

1) 

 

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania 

 

– 

i 

i  

2. 

pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2. 

3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1 do pl  

Nowe brzmienie 
ust. 1 w art. 78 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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Art. 79. 

 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. 

wydatki, w 

narodowego. 

2–3. (uchylone). 

Art. 79a. 

wychowania 

dnio w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

wychowania przed

 

Art. 80. 

 

2. 

 na ucznia 
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terenie gminy przedszkola 

gminy. 

2a. 

o 

 

2b. 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

prowadzony

ola publicznego, 

 

2c. 

terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania 

-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 
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2d. 

dla form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejsz

wychowania przedszkolnego, do któ

ustalonego na potrzeby dotowania form wychowania przedszkolnego w gminie 

formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na terenie gminy 

doch

dotacji dla form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2e. 

miny w uchwale ustala okres 

udzielania tej dotacji. 

2f. 

- t. 2c, organ 
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3. 

dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, 

terytorialnego. 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez 

wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, 

jednak 

terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej 

 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, 

 

3c. 

placówki lub z

dnia 15 grudnia. 
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3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3–

dofinansowanie real

 

1) innych form wychowania 

placówki, w tym na: 

a) 

 

b) 

 

– 

 

2)  

 

a)  

b) -wychowawczemu 

 

c)  

d) meble, 

e) 

nia. 

3e. –3b, 
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organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

ne osobowe 

placówek. 

3h. 

umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2–

 

3i. -wychowawcze w 

 czerwcu, 

 

4. 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2–3b, oraz tryb i zakres kontroli 

podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które p

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji. 

5. 

 wydatkom przewidzianym na 

 

6. 

grudnia. 

6a. –3g 

oraz 3i. 

7. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 
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ania i wykorzystywania, 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

8. Prowadzone przez oso

 

1) poda organow

dotacji; 

2) 

zakresie danej kwalifikacji prze

 

8a. 

 

9. Dotacje, o których mowa w ust. 

zyli kwalifikacyjny kurs 

 

[Art. 81. 1. 

wki doskonalenia nauczycieli i 

 

2. 

auczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia 
Nowe brzmienie 
art. 81 wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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ustawach.] 

<Art. 81. 1. 

 

2. a 

 

rolnym.> 

 

 

Art. 82. 

niepubliczne po uzyskaniu 

 

1a. 

uzyskaniu wpisu do ewidencji pro

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

mowa w art. 

wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4 i art. 88. 

2.  

1)  

zamieszkania lub siedziby; 
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2) 

zawodowe –  zgodnych z 

zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i 

spraw pracy; 

3) wskazanie miejsc

 

a) -wychowawczych, 

b)  

c) – 

realizacji praktycznej nauki zawodu, 

d) 

przepisami; 

4)  

5) 

przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; 

6) – w 

którym z dniem rozp

publicznej; 

7) 

 

2a. i, 

ust. 1, minist – 

 

2b. 
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3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu 

oraz organowi podatkowemu. 

3a. órym mowa w ust. 2b i 3, 

zawiera: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6) – nazwy zawodów, w 

 

7) (uchylony). 

4. 

 

1) e nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie 

 

2) 

 

5. 

–

odpowiednio. 

Art. 83.  

1) 

 

2) 

 

3) stwierdzenia, w tr

placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole 
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– równie

 

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa; 

5) 

 

2. 

 

Art. 83a. 

90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

 

2. 

przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, 

 dnia 2 lipca 

 

Art. 84. 

 

2.  

1) y lub cel placówki oraz ich zadania; 

2)  

3)  

4)  

5) 

przypadki, w któ

placówki; 

6)  

7) – 

w: 

a) art. 20e ust. 2 – 

sportowego i mistrzostwa sportowego, 

b) art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 – 
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c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 –  

3. 

zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 

 

4. 

organowi sprawu

 

Art. 84a. Przepisy art. 67a ust. 1–

niepublicznych. 

Art. 84b. 1. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, 

dzieci w tych placówkach. 

podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 i 2 oraz ust. 8. 

Art. 85. 1. Niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i 

–

 

2. Kurator 

 

3. 1, na 
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– 

 

4. Organ, o 

 

– 

 

Art. 85a. Przepisy art. 71b ust. 1–1b oraz przepisy wydane na podstawie art. 

71b ust. 7 pkt 2 stosuje si

niepublicznych.   

Art. 85b. 

–III, o których mowa w art. 

wychowania. 

2. 

ego 

 

3. 

ej, wykonywanym przez 
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4. Do dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 22ae ust. 5–18, 

art. 22af ust. 2–

odpowiednio. 

5. 

zeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, 

–14 i art. 22ah 

ust. 2–  

6.  

 

7. 

w klasach I–

 

8. 

 22ae ust. 11, zakupione 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

9. 
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teryt

ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 86. 

 warunków 

 

1a. 

 

 

1b. 

 

1)  

2) 

instytucji na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie 

jego oceny; 

3)  

4) 

nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której 

wraz z opiniami: 

a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy wydanymi po uzyskaniu 

 

b) 

 

c) 

 

nauczania przewidzianego dla danego zawodu, 

d) 

wprowadzenia tego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

2. o 

wskazane we wniosku. 
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ochrony dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której 

mowa w art. 32a ust. 1. 

Art. 87. (uchylony). 

Art. 88. 

art. 86 ust. 2. 

 

Art. 89. 

oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uc – 

Przepisy art. 21a ust. 1 i 2, art. 33 oraz przepisy wydane na podstawie art. 21a ust. 3 i 

 

2. W przypadku gdy sz

 

Art. 89a. 

wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do 

ew

tych form. Przepisy art. 82–

przedszkolnego, które m  

2. 

przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych 
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na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji 

wychowania prz  

3. 

niepubliczne przedszkole wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji 

statut przedszkola. 

Art. 90. 1. Niepubliczne przedszkola, w ty

 

1a. Niepubliczne przedszkola, inne fo

poradnie psychologiczno-

ok udzielania dotacji. 

1b. 

korzystan

 

1) 
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2) 

stawie art. 14 ust. 5 pkt 1 

lit. a, 

3) 

 

4) 

maksymalnej liczby uczniów w oddziale p

przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2, 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11, 

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych 

rozdziale 2a 

– 

terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

 

przedszkolnego w wy

 

1) 

nych innych form wychowania przedszkolnego 

 

2) 

lit. b, 
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3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania 

 

– 

terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

szkoli publicznych, pomniejszone o 

 

1d. 

ego przez wójta (burmistrza, 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z p 21)). 

1e. 

lub 1c, oraz  

1f. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1d, oraz 

wania 

przedszkolnego. 

1g. 

ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli. 

1h. 

nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim 

 korzystania z wychowania 

ust. 1d, dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 
                                                 
21) 

654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 
1378. 
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1i. 

przedszkolne

odpowiednio. 

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1c lub 1o, jest udzielana pod warunkiem, 

 

1k. 

w pr

 

1l. 

 udzielonej 

niepublicznych, o których mowa w ust. 1c, w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

 

1m. 

przedszkolnego otr
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zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów przedszkola lub innej 

 

1n. Wójt (burmistrz, pre

niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania 

onych w ust. 

wójta (burmistr

 

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

a 

okres udzielania tej dotacji. 

2. 

 

2a. 

j subwencji ogólnej otrzymywanej 

popr  

2b. 

ch w 
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planow

 

zkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, 

mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gmi

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie 

udzielonej 

dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, 

e z wychowania przedszkolnego oraz za 

 

2d. 

w przepisach wyda
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o ucznia w przedszkolu 

przew

gminy. 

w ust. 2d

 

dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

ku braku 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w 

enia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w 

 w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez 
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2f. 

-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo 

ej mowa w ust. 2a, 

 

psychologiczno-

2d, 3 i 3a, organ wykona

o. 

3. 

podpisami 

blicznej danego typu lub rodzaju. 

3a. 

wiatowej 

których mowa 
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3b. 

 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a–

formy wychowania przedszkolnego, placówki 

15 grudnia. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a–  przeznaczone na dofinansowanie 

 

1) pokrycie wyd

placówki, w tym na: 

a) wynagrodzenie osoby fizyc

 

b) sfinansowanie wydatków z

 

– 

 

2) 

 

a)  
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b) -wychowawczemu 

 

c)  

d) meble, 

e) 

i, w 

 

3e. –3b, 

kom z 

 

acji 

– 

 

3fa. W p

-

 

ych mowa w ust. 3f. 
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3g. Organy, o których mowa w ust. 

edszkolnego i 

placówek. 

3h. 

którym mowa w ust. 3. 

3i.  -

 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a–1c i 2–3b, oraz tryb i zakres kontroli 

 pobrania i 

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji. 

4a. 

 

4b. 

publicznych, 

edzictwa narodowego w przeliczeniu na 

 rok udzielania 

dotacji. 

4c. 

ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem 
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artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej uczestnictwo uczniów w 

 

4d. 

 

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a–

15 grudnia. 

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a–

oraz 3d–3i. 

4g. 

nia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 

4a–

u o udzielenia dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

 [7. Zwolnienia z podatkó

anów je 

 

przedszkolnego, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników 

 

8. 

Nowe brzmienie 
ust. 7 w art. 90 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1198). 
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bu

 

1)  

dotacji; 

2) 

su, w terminie 30 dni od daty 

 

8a. 

 

9. na jednorazowo w terminie 30 

prze

 

Art. 90a. 

uzyskiwania zezwolenia, cofania 

 

2. (uchylony). 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Art. 90b. 
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2. 

uczniów zdolnych. 

3.  

 

egiów pracowników 

– 

 

ów 

– 

 

2) 

eciom i 

– do czasu 

 

. 2, 

 

1) 

– 

nauki; 

2) 

k – 

 

– 

 

Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2.  

1) stypendium szkolne; 

Nowe brzmienie 
pkt 1 w ust. 3 
oraz nowe 
brzmienie ust. 4 
w art. 90b 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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2)  

3.  

1)  

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3)  

4) st

narodowego. 

4. 

socjalnym i motywacyjnym. 

Art. 90d. 

trudne

-wychow

 

2.  

1) 

edukacyjnych reali  

2) 

 

 

kich, 

 

o 

 

4. 

zamieszkania. 

Nowe brzmienie 
ust. 3 w art. 90d 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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5. Stypendium s

stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 

6. 

 

7. 

64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 

8. 

–

. 90c 

ust. 2 i 3. 

9. 

22)

cznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

 

[10. Stypendium szkolne jes

– na okres nie krótszy ni

danym roku szkolnym.] 

i 

– n

 

                                                 
22) 

593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963. 

Nowe brzmienie 
ust. 10, 11 i 13 w 
art. 90d wejdzie 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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stypendium s

nauczycielskich, nauczycielskich kole

– 

 

olne 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2

– 

 

12. Stypendium szkolne nie pr

13. 

iów 

– 

 

je inne stypendium o charakterze socjalnym ze 

6 ust. 2 pkt 2 

– 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

 rodzinnych.> 
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Art. 90e. 

 

2. 

pokrycie wydatków 

otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. 

 

4. 

 

Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o 

 

1) sposób ustala

art. 90d ust. 1; 

2) 

renie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4)  

Art. 90g. 

 

2. Stypendium za wy

 

2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa 
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3. 

 

4. –

okresu nauki. 

5. –

podstawowej. 

6.  

7. 

 

8. 

 

9. Stypendium za 

raz w okresie (semestrze). 

10. 

pkt 2 ustawy z dnia 2

 

11. cia sportowe przyznaje 

 

 [12. Przepisy ust. 1–3 i 6–

nauczycielskiego, nauczy

 

<12. Przepisy ust. 1–3 i 6–

pracowni

 

Art. 90h. 1. Stypendium 

 

Nowe brzmienie 
ust. 12 w art. 90g 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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2. 

ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

najmniej dobre. 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje 

 

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. 

Art. 90i. 

 

1) 

przed  

2) 

 

3) 

gramu lub toku nauki; 

4) 

tokiem studiów; 

5) 

 

2. 

 

3. 

 

Art. 90j. 

 

2. 
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-zawodowych oraz uczniowi – 

 

3. 

 

4. 

narodowego. 

5. 

 

Art. 90k. 

–4, 

kandydatów do st

stypendium. 

Art. 90l. 

 

Art. 90m. 

przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

2. 

 

Art. 90n. 

 administracyjne. 

2. 

na: 

1)  
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3. 

 

4. 

socjalny  

1)  

2) miejsce zamieszkania ucznia; 

3) 

5; 

4) po  

5. 

 

5a. 

„ iadczenia.”. 

 

 

kich, 

–  

15 aczy kolegiów 

– 

szkolnego.> 

Nowe brzmienie 
pkt 2 w ust. 2 w 
art. 90n wejdzie 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
 

Nowe brzmienie 
ust. 6 w art. 90n 

dn. 10.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

 

Art. 90o. 1. Rodzice ucznia 

 

2.  

 

 

kolegium 

pkt 2, w 

 

4.  cofa w przypadku ustania przyczyn, 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

zo

 

Art. 90p. 

 

2.  

 

 

Nowe brzmienie 
ust. 3 w art. 90o 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
 

Nowe brzmienie 
pkt 1 w ust. 2 w 
art. 90p wejdzie 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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nego jest zadaniem 

 

2) 

 

Art. 90r. 

 

2. 

wychowania. 

3. 

terminy przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1, gminom oraz sposób 

 

1)  

2) 

 

3) stosunek liczby osób, którym prz

 

4. 

 

Art. 90s. 

4–6. 

2. oraz osoby prawne inne 

art. 80 ust. 3. 

3.  

dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a i 3. 
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4. 

 

 

5. 

ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5. 

6. 

 

7. 

mini

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 90t. 

lokalne programy: 

1)  

2)  

2. 

publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych. 

3. 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 

1203 i Nr 210, poz. 2135). 

4. 

s
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edukacyjne na danym obszarze. 

Art. 90u. 

 

1) 

 

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o 

kt

terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

 

3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o 

terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

znego i o wolontariacie; 

4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad uczniami; 

5) 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu 

 

6) 

 

7) 

 

2. 

u terytorialnego lub organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 

tworzonego 

lub lokalnego programu. 

3. 

Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i 
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Nr 267, poz. 2251 oraz 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658). 

4. u albo programów, o których mowa w ust. 1, 

 

1) 

i zak

 

2) nych programów, 

tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, 

kwalifikac

– 

 

3) 

o których mowa w u

tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, 

przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów; 

4)  tworzenia warunków do 

 

5) 
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podejmowanych w ramach programu; 

6) 

gospodarczym, m

 

7) 

edukacji patriotycznej i oby

 

 

Przepisy szczególne 

Art. 91. (uchylony). 

Art. 91a. (uchylony). 

Art. 92. 

iadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

2. 

 

 [Art. 92a. 

organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. 

1a. h, o 

Nowe brzmienie 
art. 92a wejdzie 

1.04.2016 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 
1629). 
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– Kodeks karny 
23)

z dnia 29 lipca 2005 r. o przec

oraz z 2015 r. poz. 28) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia 

 

 

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na 

kt

 

2. 

 

<Art. 92a.  art. 92b–92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, 

 

w  

lub kompetencji sp  

najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej 
                                                 
23)  1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 

64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 
2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 
199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i 
Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 
1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 
226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, 
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 
1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, 
poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, 
Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 
1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 
202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 
160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 
2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 538. 



©Kancelaria Sejmu  s. 294/329 

2015-11-30 

   formie kolonii, 

 biwaku. 

2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci 

 

3.  której mowa w ust. 

w 

 >   

<Art. 92b.  korzystaniu z wypoczynku finansowanego 

w  

1)  

2)   trudnych warunkach materialnych, 

w tym: 

a)  

b) samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20b pkt 2; 

3) z zabur

i   

2.  trudnych warunkach materialnych, o których 

mowa w ust. 1 pkt  

w  art. 5 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  

3.  rodzinie, o którym mowa w ust. 2, 

zny dochód z 3 

 

kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92k ust. 4. 

Art. 92c. 1. Organizatorami wy  

1)  placówki; 

2)  

turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o  U. z 2014 r. poz. 196, z  zm.24)); 

                                                 
24)  Dz. U. z 2014 r. poz. 822 

oraz z 2015 r. poz. 390 i 1164. 

Dodane art. 92b–
92t wejd  
z dn. 1.04.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1629). 
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3) osoby fizyczne, osoby prawne i 

 pkt 1 i 

wypoczynek w celu: 

a) niezarobkowym albo 

b) 

turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o  

2. Organizator wypoczynku zapewnia: 

1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w 

wypoczynek w 

-

-  przepisach o 

  w przypadku 

wypoczynku z  – organizuje 

wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb 

  

2)  

a) kierownik wypoczynku i cy 

warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1–6; liczba wychowawców 

wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku, 

b)  – 

trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-

-  

 

–  lat, 

–  

–  

reali  

3)  

a) 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
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 U. 

z 2015 r. poz. 581, z 25)) lub 

b) na podstawie umowy zawartej z 

ratownikiem medycznym; 

4) program wypoczynku i 

i 

i  

5)   ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o   U. z 2015 r. 

poz. 594); 

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779); 

7) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach 

narciarskich zgodnie z  dnia 18 sierpnia 2011 r. o ie 

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 

(Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7). 

3. 

 których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez 

 

 

4. W przypadku wypoczynku organizowanego  

1) 

 kosztów leczenia na rzecz 

uczestników wypoczynku, o 

wynika z  

2) co najmniej 

 krajach tranzytowych 

i kraju docelowym. 

Art. 92d. 1. 

 miejsce zamieszkania 
                                                 
25) Zmiany tekstu jednolitego  Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 

1269 1365 i 1569. 



©Kancelaria Sejmu  s. 297/329 

2015-11-30 

organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z 

art. 92e ust. 1. 

2. 

 

wypoczynku. 

3.  

wypoczynku, które zawiera: 

1)  nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane 

teleadresowe: adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby 

fizycznej, w 

korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, 

a  

a) numer identyfikacyjny REGON, 

b) numer w Kra  

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

d)  wpisie do rejestru organizatorów turystyki 

i  którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  

2) wskazanie: 

a) formy wypoczynku, 

b) terminu wypoczynku, 

c) adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy 

wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku 

 

d) rodzaju zakwaterowania, 

e) liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

z 

 

f) numeru telefonu kierownika wypoczynku; 

3) ramowy program 

podczas wypoczynku; 
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4)  

opieki medycznej; 

5) imiona i  

wypoczynku, a o 

warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b; 

6)  posiadaniu kopii dokumentów 

 

wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c 

ust. 2 pkt 2 lit. b, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za 

  

7) w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 

pkt 3 – 

w celu odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega 

 

turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ugach turystycznych; 

8)  przepisach 

wydanych na podstawie art. 92t; 

9)  podpis organizatora wypoczynku. 

4.  

wypoczynku kurator o

 wyznaczonym terminie. 

5.  wyznaczonym 

 

6.  ustawie 

i przepisach wydanych na podstawie art. 

 bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, 

 

1) numer zg  

2)  bazie wypoczynku; 

3)  nazwisko organizatora wypoczynku; 

4) dane teleadresowe organizatora wypoczynku, o których mowa w ust. 3 

pkt 1; 

5) termin wypoczynku; 
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6) adres wypoczynku

w   

7)  

8) ramowy program wypoczynku; 

9) 

medycznej; 

10) nu  którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

o  którym mowa w ust. 3 pkt 7. 

7. 

wypoczynku w bazie wypoczynku. 

8.  którym mowa w ust. 4, organizator 

stwierdzonych w  drodze decyzji 

 bazie 

wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1. 

Art. 92e.  którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega 

3 dni. 

2. 

 nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, 

o którym mowa w ust. 

z  której mowa w ust. 4 pkt 9. 

3. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 

zawiadomieniu o

 zamiarze 

zorganizowania tego wypoczynku. 

4. Karta wypoczynku zawiera: 

1)   

2) adres wypoczynku, miejsce lokalizac

w   

3) termin wypoczynku; 

4) cel i program wypoczynku; 

5)  

6) imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku; 
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7) numer telefonu kierownika wypoczynku; 

8)  wychowawców wypoczynku 

o 

 czasie wypoczynku; 

9) 

i  adres zamieszkania; 

10)  

11)   

Art. 92f.  wypoczynku ustala organizator 

wypoczynku. 

Art. 92g. a wypoczynku w bazie 

wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 

z 

  

 

o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz 

 którym mowa w art. 92d ust. 3 pkt 

 komendantowi powiatowemu 

 

Art. 92h. 1. 

 wychow  

2.  bazy wypoczynku: 

1)  – w przypadku 

wypoczynku organizowanego w  ferii 

zimowych w danym roku szkolnym; 

2)  – w przypadku 

wypoczynku organizowanego w 

i ferii letnich w danym roku szkolnym. 

3.   

 komendant powiatowy (miejski) 

 bazie 
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wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usu  bazy wypoczynku. 

4. 

  lat od dnia 

 bazy wypoczynku. 

5. oczynku przez okres 5 lat 

 

Art. 92i. 

organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku 

po

Rzeczypospolitej Polskiej – 

 

wypoczynku. 

Art. 92j. Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestnika albo 

 warunkach organizacji wypoczynku, 

w  terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie 

i regulaminie. 

Art. 92k. 

  którym mowa w art. 92e 

ust. 1. 

2. Karta kwalifikacyjna zawiera: 

1)  

a)  

b) termin wypoczynku, 

c) 

wypoczynku, w  przypadku wypoczynku 

 

2)  

a)  nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego 

rodziców, 

b) rok urodzenia, 
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c) adres zamieszkania, a w – 

 

d) 

uczestnika, 

e)  specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, 

w   

 

f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 

diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa 

 

g) 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia 

 ochrony zdrowia uczestnika, zgodnie z art. 23 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309); 

3)  zakwalifikowaniu uczestnika do 

 wypoczynku; 

4) potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu 

wypoczynku w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. 

kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu; 

5)  stanie zdrowia uczestnika w czasie 

trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie; 

6) informacje i 

wypoczynku. 

3. Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej informacje, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, a 

 

4. 

w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a 

u. 

Art. 92l. 1.  

 wypadku z 
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  w razie 

sienia pomocy 

osobom w  

2. 

wypoczynku o 

 

1) 

 karcie kwalifikacyjnej; 

2) organizatora wypoczynku; 

3) 

ejsce lokalizacji wypoczynku; 

4) 

– w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest 

 

5) prokuratora – w wego; 

6) – w przypadku zatrucia 

 

3. 

powypadkowego. 

4. wawca 

 

1)   

2)  

3)   wypadkiem; 

4) skutki wypadku; 

5)  

 

5. W 

lokalizacji 

wypoczynku, a w 

–  
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6.  trzech egzemplarzach, po 

niego w karcie kwalifikacyjnej, organizatora wypoczynku i 

 

7. 

 karcie 

w protokole powypadkowym w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

8. W przypadku st

w   

 

9. W 

w protokole powypadkowym w 

zmian. 

10. Kierownik wypoczynku, w terminie 7 

 pr

o których mowa w ust. 6, o   

 uzasadnieniem. 

Art. 92m. 1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje 

 

2.  analizuje informacje 

o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a 

 

1) w miejscu wypoczynku; 

2)  miejscu wypoczynku; 

3)  

4)  

z  przebiegiem wypoczynku. 

3.  zamiarze 

 zamiarze przeprowadzenia 

kontroli, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione 
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stników wypoczynku, jest 

 powodu 

otrzymanych skarg. 

4. 

kurato   

5.  

w kontroli, na wniosek lub z 

 z 

  

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. 

 

  kontroli. 

7. 

w przypadku zaistnienia w 

 

8.  którym mowa w ust. 5 i  

9. 

wszystkich obiektów i  

 

10.  

wy

 

rzeprowadzenia kontroli. 

11. 

zawiera: 

1)  nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego adres 

siedziby lub adres zamieszkania; 

2)  nazwisko kierownika wypoczynku oraz jego adres zamieszkania; 
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3)  bazie wypoczynku; 

4)   

5)   

6) miejsce kontroli; 

7) zakres kontroli; 

8) opis ustalonego stanu faktycznego; 

9) zakres, przyczyny i  

10) imiona, nazwiska i  

11) pouczenie o prawie, sposobie i 

zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania 

 

12. 

W przypadku odmowy podpisania protok

  tym fakcie. 

13. Organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba 

zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

14.  terminie 7 

  których 

mowa w ust. 13, o   

 uzasadnieniem. 

15. 

w   

 

16.  

zawartych w 
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Art. 92n. 1. W razie stwie

niezgodnie z prawem lub danymi zawartymi w 

 

danta 

 

1)  wyznaczonym terminie 

wypoczynku; 

2) nakazuje organizatorowi wypoczynku natychmiastowe przeniesienie 

o których mowa w art. 92c ust. 2 pkt 

enia wypoczynku. 

2. W przypadku: 

1)  których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 

2) niewykonania nakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 

– 

zarz  

wypoczynku przez organizatora wypoczynku oraz nakazuje organizatorowi 

miejsca zamieszkania. 

3. Decyzji, o której mowa w ust. 

 

4. 

lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o wydaniu decyzji, o której 

mowa w ust. 2, i  

5.  komendant powiatowy 

jsce lokalizacji wypoczynku 

o 

wypoczynku. 
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6.  wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, lub 

o  których mowa w ust. 

ze w  bazie 

wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, a  terminie 

 bazie wypoczynku do 

 

Art. 92o. 1. Nadzór nad 

zamieszkania organizatora wypoczynku. 

2.  analizuje informacje 

o stanie i warunkach realizacji wypoczynku z

organizatora wypoczynku dokumentacji wypoczynku oraz dodatkowych 

  przebiegiem wypoczynku, w 

 

Art. 92p.  

1)   zdrowiu, 

 

przeciwko rodzinie i opiece, z 

w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z 26)  rozdziale 7 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o  U. z 2012 r. 

poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono 

 wychowywaniem, leczeniem, 

                                                 
26)  Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. 

Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, 
z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, 
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 
i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, 
poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, 
poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 
i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 
poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, 
Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, 
poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, 
poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, 
Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, 
Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, 
z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396, 541 i 1549. 
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w 

z 

 

2)  lat; 

3)  

4)  

5)  

dydaktyczno- -wychowawczych, uzyskane 

w okresie ostatnich 15 lat. 

2.  

1)  których mowa w ust. 1 pkt 1–3; 

2)27)  

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów 

harcerskich w 

w  Rzeczypospolitej Polskiej albo 

w  

w 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie. 

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 

stanowiska kierownicze w 

harcerskich w 

w o  Rzeczypospolitej Polskiej albo 

w  

w 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

                                                 
27) Warunek ten nie dotyczy (do dnia 31 sierpnia 2017 r.) przodowników turystyki kwalifikowanej 

oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1629, art. 3). Ponadto warunek ten nie dotyczy osó
sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 

poz. 1629, art. 4).  
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5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz 

instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub 

 organi

w Rzeczypospolitej Polskiej albo w 

w  

 Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej. 

6. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób 

  placówkach wsparcia dziennego lub placówkach 

-wychowawczych, kt  art. 26 

ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i 

harcerskich w m nadanym 

w  Rzeczypospolitej Polskiej albo 

w  

w 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

7.  którym mowa w ust. 3–6, stwierdza kurator 

wypoczynku, w 

 Rzeczypospolitej 

 przedstawienie 

 stopnia. 

8.  którym mowa w ust. 1 

pkt 1: 

1) 

 Krajowego Rejestru 

Karnego; informacja ta zachowuje w  

dnia jej wydania; 

2) 
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w formie   których 

mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art. 92q. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i 

 

1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; 

2) publiczne i 

 doskonalenia 

zawodowego; 

3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa 

w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i -

-  

2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i 

wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody 

kurator  

3.  

4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni: 

1)  

2) kadr

kursu; 

3) program kursu zgodny z  przepisach wydanych 

na podstawie art. 92t. 

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera: 

1)  nazwisko organizatora kursu; 

2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu; 

3) rodzaj planowanych kursów; 

4)  wyszczególnieniem liczby kursów na 

kierownika wypoczynku i  

5) adres miejsca prowadzenia kursów; 

6) planowane terminy przeprowadzenia kursów; 

7)  

 

8)   

9)  podpis organizatora kursu. 
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6.  

1)  rodzaj 

 których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 92t; 

2) programy kursów; 

3)  

7.  dni przed planowanym 

 

8.  drodze decyzji administracyjnej. 

Art. 92r. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i 

 

uczestnika kursu. 

2. 

i  u

 

3. 

zawiera: 

1)  

2)  

3) wisko i  

4)  

5)  

4.  terminie 30 

uje kuratorowi 

 

  

Art. 92s. 1. 

kursu na kierownika 

nadzór nad prowadzeniem kursu. 

2.  

kursu w 

do organizatora kursu o zane z  przebiegiem 

kursu. 
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3.  zamiarze 

 

kontroli. 

4. 

  

5.  

w kontroli, na wniosek lub z ej praw lub 

 

  

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. 

 

  kontroli. 

7. 

w przypadku zaistnienia w 

 

8.  którym mowa w ust. 5 i  

9. 

 

 

10.   

rzeprowadzenia 

kontroli. 

11. 

zawiera: 

1)  nazwisko organizatora kursu oraz jego adres siedziby lub 

adres zamieszkania; 

2)   
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3)   

4) miejsce kontroli; 

5) zakres kontroli; 

6) opis ustalonego stanu faktycznego; 

7) zakres, przyczyny i  

8) imiona, nazwiska i funkcje osób odp  

9) pouczenie o prawie, sposobie i 

zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego 

 

12. 

i  przypadku odmowy 

 protokole 

 tym fakcie. 

13. Organizator kursu alb

 protokole 

kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

14.  terminie 7 

  której 

mowa w ust. 13, o   

 uzasadnieniem. 

15. 

w protokole kont   

 

16.  

zawartych w 

proto  

17.  prowadzeniu kursu, 

w tym prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q 

ust.  wyznaczonym terminie lub cofa 

. 

18.  drodze decyzji administracyjnej. 
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Art. 92t.  

w  

1)  którym mowa w art. 92d ust. 1, 

 

w bazie wypoczynku; 

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, 

informacji o organizowanym wypoczynku; 

3)  

   

na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne; 

4)  wychowawcy wypoczynku, w tym 

pod

 

i 

przebiegu wypoczynku; 

5)  wychowawcy wypoczynku 

  którym mowa w art. 92e ust. 1, 

 

bezpiecznego wypoczynku i 

charakter i  

6) 

wypoczynku, w   

w  zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych 

dzieci i  

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 

 uczestniku 

wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku; 
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8)  

  

 

9) 

na uwadze zapewnienie realizacji programu kursu.>  

Art. 93. 1. 

 

1) 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

 

2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wy

International Baccalaureate Organization w Genewie; 

3) 

Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10). 

arodowych. 
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Art. 93a. 

 

1) 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub 

2) 

 

– 

drodze decyzji administracyjnej. 

Art. 93b. 1. 

Rzeczypospolitej Polskiej – 

 

mazowieckiego. 

Art. 93c. 

d
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1) 

innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo uzyskania 

 

2) 

innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo 

w art. 93a 

– 

Informacji Sieci ENIC, o której mowa w Konwencji o uznaniu kwalifikacji 

 do kontynuacji nauki. 

Art. 93d. 
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kontynuacji nauki. 

Art. 93e. 

nauki, o których mowa w art. 93a. 

Art. 93f. rzez 

 

zamieszkania wnioskodawcy. 

 

1) – jako 

 

2) 

kontynuacji nauki, o którego odpowiednio uznanie albo potwierdzenie ubiega 

–  

art. 93a pkt 1. 

 

Art. 93g.  

 

 

 

1)  
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2) m mowa w art. 37 lub art. 38 

alb

którym mowa w art. 93a. 

 

 

Art. 93h. 

 

1)  wraz z wnioskiem o uznanie 

 

2) 

do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, 

 

3) nych dokumentów, o których mowa w 

art. 93 ust. 3, 

4) 

o których mowa w art. 93 ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2, 

5) 

o której mowa w art. 93f ust. 1, oraz warunki ustalania wyniku rozmowy 

 

6) 5, 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
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7)  

8) 

 

9) nie podlega 

zwrotowi 

– 

u

Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. 

Art. 94. 

nauczycieli i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub 

na zaproszenie podmiotów zagranicznych.] 

doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie 

podmiotów zagranicznych.> 

1a. 

 

2. rozumieniu z 

 

1)  

2) 

 

Nowe brzmienie 
ust. 1 w art. 94 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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3) 

ch w sprawie 

 

4) 

szkoleniowego; 

5) 

4; 

6) 

urlopów; 

7) warunki zaliczania okresu dosko

kraju; 

8) 

 

Art. 94a. 1.28) 

opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania 

ust. 1b, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których 

artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach 

 

1a. 

 

2. 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

                                                 
28) 

szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 357, art. 37). 

Nowe brzmienie 
wprowadzenia 
do wyliczenia w 
ust. 2 w art. 94a 

dn. 1.10.2016 r. 
(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1198). 
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w 

 publicznych placówkach i publicznych 

kolegiach 

 

1) 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

 

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3) osoby, którym udzielono zezw

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  

5)  

6)  

7) osoby pos  

7a) 

 

8)   

9) terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

 

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na po

159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); 

12)  udzielenie ochrony 

 

13) „ ”

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2a.  

1) pkt 1 – 

. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 

oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367); 

2) pkt 6, 7a, 8 i 12 – 

 

publicznyc

zawodowych: 

1) 

do spraw o  

2) 

 

3)  

<

 publicznych placówkach i 

publicznych kolegiach pracowników 

ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

1) 

 

2) e przez organ 

 

3)  

Nowe brzmienie 
ust. 3 i 3a w art. 
94a wejdzie w 

1.10.2016 r. (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 
1198). 
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ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w 

 

4. 

 

4a. 

nauczyciela przez d

 

4b. 

 

 

4c. 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

 

5. 

szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia 

-
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a 

 

6. 

 

1)28) 

ustawiczne w formie kwalifikacyjn

sób 

oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, 

jnego etapu edukacji; 

2) 

kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b–

wymiaru godzin z

 

3) 

wyso

wydanych na podstawie art. 90k. 

Art. 94b. 

  

Art. 94c. 
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Art. 95. 

 

Art. 95a. 

w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach 

uczniów. 

<  

Przepisy karne 

Art. 96a. 1. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego 

 bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, podlega karze 

grzywny. 

2. 

 

o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5. 

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 

w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z 29)).>  

 

 

Art. 96. (uchylony). 

Art. 97–103. 30). 

                                                 
29)  Dz. U. z 2013 r. poz. 765 

i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269 i 1549. 
30) 

y (Dz. U. z 2004 r. Nr 
 

Dodany rozdz. 9a 

dn. 1.04.2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1629). 



©Kancelaria Sejmu  s. 328/329 

2015-11-30 

 

 

Art. 104. 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do 

ust. 2. 

2. 

 

3. (uchylony). 

4. 

 

5. 

 mienia komunalnego z dniem przekazania. 

6. 

podstawie art. 90 ust. 5. 

7. 

 

Art. 105. Zada

 

Art. 106. 

publicznymi w rozumieniu ustawy. 

Art. 107. 

-wychowawcze 

aty i 
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2. 

-wychowawcze, o których mowa w ust. 1. 

Art. 108.  

Art. 109. 

 

2. 

h mowa 

w ustawie. 

Art. 110.  

Art. 111.  

Art. 112. (uchylony). 

Art. 113.  

2. 

wymienionej w 

29 niniejszej ustawy. 

Art. 114.  

1) 

1961 r. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), 

2) 

U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 

r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, 

poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198). 

Art. 115. 

 

 

 


