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    VIII  kadencja 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY  

ORAZ  KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe 
(druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 
(druk nr 526). 

 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1119 do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 
rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. 
 

wnoszą : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujący wniosek i  poprawki: 
 

odrzucić projekt ustawy w całości; 
– KP Nowoczesna 
– KP PSL 
– KP PO 

– odrzucić 
1) 

a) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) szkoły: 

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 
sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z 
oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, 
mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, 

d) artystyczne;”, 
b) w art. 4: 

– pkt 7–11 nadać brzmienie: 
„7) szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 

kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z 
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 
1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister 
właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków 
rolnych; 

8) szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 
wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją 
zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska; 

9) szkole morskiej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla 
których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której 
mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej; 

10) szkole żeglugi śródlądowej – należy przez to rozumieć szkołę 
ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla 
żeglugi śródlądowej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem 
właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

11) szkole rybołówstwa – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla 
których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której 
mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw 
rybołówstwa;”, 

– po pkt 36 dodać pkt 36a w brzmieniu: 
„36a) egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum - w klasie, 
której zakres nauczania odpowiada klasie III gimnazjum, sprawdzający 
wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego;”, 

– skreślić pkt 38; 
c) w art. 8 ust. 15 i 16 nadać brzmienie:  

„15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami 
integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, w tym integracyjnych oraz z oddziałami 
integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i 
gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, 
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań 
własnych gmin.  

16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, i 
gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami 
integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz 
placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o 



 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z 
zastrzeżeniem ust. 6.”, 

d) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się 

obwód;”, 
e) w art. 11 w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 
samorządu terytorialnego;”, 

f) w art. 17 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.”, 
g) art. 18 nadać brzmienie: 
„Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 

1) sześcioletnią szkołę podstawową; 
2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w 

szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w którym w ostatnim roku 
nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny; 

3) szkoły ponadgimnazjalne: 
a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

c) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a 
także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego, 

d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o 
okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie, 

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której 
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego 
przysposobienie do pracy. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze 
rozporządzenia, inne typy szkół niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustalać 
zasady ich działania. 

3.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania 
określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i 
niepublicznych, w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin 
dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się egzamin gimnazjalny i 



 

egzamin maturalny, z uwzględnieniem szkół realizujących kształcenie ogólne 
i kształcenie artystyczne, a także szkół realizujących wyłącznie kształcenie 
artystyczne. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i 
szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając 
umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności 
poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych.”, 

h) skreślić art. 19 i 20;  
i) w art. 21: 

– ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole 

podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez 
zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, 
uwzględnia cele i treści nauczania, w tym umiejętności, z zakresu języka 
polskiego i matematyki określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych.”, 

– po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w gimnazjum 

może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną 
instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia 
uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności.”, 

j) w art. 35 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”, 

k) w art. 36: 
– ust. 8 i 9 nadać brzmienie: 

„8. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i 
gimnazjum publicznych albo niepublicznej. 

9. Po ukończeniu szkoły gimnazjum  obowiązek nauki spełnia się: 
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej;”, 
– ust. 12–15 nadać brzmienie; 

„12. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18. 
roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do 
szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.  

13. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy 
szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7, prowadzonych 
przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły 
są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w 
której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez 
ucznia obowiązku szkolnego. 

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął 
do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej. 

15. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, 
pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące 



 

podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani 
powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której 
mieszka absolwent gimnazjum , który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do 
szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs 
zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować 
tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu 
obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tych zmian.”, 

l) w art. 37 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do 
której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 
przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza 
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”, 

ł) w art. 39: 
– ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz 

uczniów gimnazjów.”, 
– w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i 
wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a 
uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej 
szkoły ponadgimnazjalnej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym uczeń kończy 21. rok życia;”, 

– ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z 
wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 
zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i 
gimnazjów prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów 
następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”, 

– ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 

szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne 
organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i 
jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.”, 

m) w art. 40 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji 
obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.”, 

n) w art. 41: 



 

– w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują 

spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych 
szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież 
zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:”, 

– ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać 

dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze 
gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i 
młodzieży w wieku 3–18 lat.”, 

o) w art. 42 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej 

formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole 
ponadgimnazjalnej lub placówce;”, 

p) w art. 46 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w 

danym zawodzie;”, 
r) skreślić art. 47, 
s) skreślić rozdziały 4–6; 
t) w art. 165 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 
przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a 
także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o 
systemie oświaty, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach 
podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, i 
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w 
art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, a podlegające obowiązkowi szkolnemu 
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, 
publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym 
placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, 
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na 
warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej.”, 

u) w art. 166 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie 

osób, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu 
wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie 
te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum może wskazać jako miejsce 
realizacji obowiązku szkolnego: 

1) inną publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum prowadzoną 
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;  

2) publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum prowadzoną przez 
inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą 
jednostką samorządu terytorialnego.  

2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub 
gimnazjum, w której obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 



 

9, kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową albo gimnazjum, w której te osoby 
będą realizować obowiązek szkolny.”, 

v) w art. 168 w ust. 4 w pkt 6 lit. a nadać brzmienie: 
„a) art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły 

ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane 
uprawnienia szkoły publicznej,”, 

w) w art. 169 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3)  stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub 

placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z 
przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich 
podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej, gimnazjum oraz 
szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
lub gimnazjum – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o 
którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba 
prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do 
polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 
ust. 2;”, 

x) w art. 172 w ust. 2 w pkt 7 lit. a nadać brzmienie: 
„a) art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1–3 oraz art. 136 ust. 1 – w przypadku szkoły 

ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,”, 
y) w art. 176 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej 
szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
lub gimnazjum, założonym zgodnie z art. 168 ust. 1–10, przysługują uprawnienia 
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 

2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę 
podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia 
szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić 
spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała uprawnienia szkoły 
publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka nadzoru, o 
której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków 
określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
przez szkołę.”, 

z) w art. 179 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a 

w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej – przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru 
pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa 
odpowiednio w art. 14 ust. 3 albo 4, lub warunków określonych zgodnie z art. 178 
ust. 4. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w 
przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum jest 
równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała 
się ostateczna.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawka nr 1 łączy się z poprawką nr 2 do druku nr 1031. 
 
2)  w art. 4 pkt 24 nadać brzmienie: 

„24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 
programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe 



 

zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i 
szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 
posiadać po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania 
wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach 
wychowania przedszkolnego, programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie 
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób 
realizacji tych podstaw programowych;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

3)  
a) w art. 11 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „o których mowa w art. 8 ust. 22” zastąpić wyrazami 

„o których mowa w art. 8 ust. 22 i 26.”, 
b) w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 na końcu dodać wyraz „albo”, 
c) w art. 45 w ust. 11 w pkt 4 w lit. b wyrazy „samorządu gospodarczego” zastąpić 

wyrazami „organu samorządu gospodarczego”, 
d) w art. 56 w ust. 7 wyrazy „powiadomić o naruszeniu przepisów ustawy wojewodę” 

zastąpić wyrazami „powiadomić o tym naruszeniu wojewodę”, 
e) w art. 89 w ust. 15 wyrazy  „może wystąpić do powiatu o przekazanie gminie” zastąpić 

wyrazami „może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie”, 
f) w art. 101 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych 

miejscach albo” zastąpić wyrazami „posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych 
miejscach lub”, 

g) w art. 114 w zdaniu pierwszym wyrazy „szkoły lub placówki” zastąpić wyrazami 
„publicznej szkoły lub placówki”, 

h) w art. 178 w ust. 3 w pkt 2 i w pkt 4 w lit. c wyrazy „instytucji naukowej” zastąpić 
wyrazami „jednostki naukowej”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
4) w art. 18 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 
1) sześcioletnią szkołę podstawową; 
2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których 

mowa w pkt 3 lit. a–c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się 
egzamin gimnazjalny; 

3) szkoły ponadgimnazjalne: 
a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze 
kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych, 

b) czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

c) pięcioletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu 



 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
5) w art. 20: 

a) skreślić ust. 3, 
b) w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c, albo”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

6) w art. 28 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do zapewnienia ciepłego 

posiłku dla ucznia szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
 

7) w art. 37 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 
dołączono: 

a)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 
edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 
egzaminów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 4.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
8) w art. 39: 

a) w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o której mowa w art. 36 ust. 17, a także 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rehabilitacyjno-
wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym kończą 25. rok życia;”, 

b) skreślić ust. 8; 
– KP PO 

– odrzucić 
 



 

9) w art. 47 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) podstawy programowe: 

a) wychowania przedszkolnego, 
b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

– uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, 
umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio 
do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
10) w art. 55 ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe 
nauczycieli w zakresie wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych 
zadań oraz dane osobowe uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do 
wykonywania nadzoru pedagogicznego.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
11) w art. 63 po ust. 21 dodać ust. 21a w brzmieniu: 

„21a. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 21, organ prowadzący, po 
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz 
kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz 
placówki o której mowa w art. 2 ust. 8, dla uczniów szkół artystycznych - z 
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w 
ust. 21.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
12) w art. 76 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po 
jednym z każdej rady wojewódzkiej, po jednym przedstawicielu centralnych struktur 
związków zawodowych, po jednym przedstawicielu odpowiednio każdej z 
ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 6 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych delegowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
13) po art. 95 dodać art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w 
oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 
zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, 
ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po 
poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1, dzieli 
dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określona w 
ust. 1. 



 

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, 
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określona w ust. 3 na 
wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1, oraz po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być 
zwiększona nie więcej niż o 2 osoby. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie 
zwiększona zgodnie z ust. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, 
który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze w tym oddziale. 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2 i 3, może 
funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu 
edukacyjnego.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
14) art. 98 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 98. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 
1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 
3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 
4) organizację szkoły lub placówki; 
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 
6) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może 

zostać skreślony z listy uczniów szkoły. 
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i 

placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty 
szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady 
organizacji szkoły lub placówki, a także zakres spraw, które powinny być 
ustalone w statucie szkoły lub placówki.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
15) skreślić art. 99; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
16) w art. 100 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Arkusz organizacji szkoły i placówki zatwierdza organ prowadzący.”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
17) w art. 105 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz szkole prowadzącej 
kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, pod opieką jednego 
nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół 
specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych 
zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach 



 

świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie 
uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także dla gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba 
zapewnienia zajęć świetlicowych.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
18) w art. 127 po ust. 10 dodać ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 
10, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych 
zgodnie z art. 168 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje 
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do 
wydawania opinii stosuje się przepisy wydane na podstawie ust. 18, z wyjątkiem 
przepisów dotyczących właściwości zespołu.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
19)  w art. 139: 

a) w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w 

pierwszej kolejności ucznia, który:”, 
b) skreślić ust. 4. 

– KP PO 
– odrzucić 

 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 
– 2 i 9, 
– 14 i 15. 
 
 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r.  
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	VIII  kadencja
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	b) w art. 4:
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	„7) szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest ministe...
	8) szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister wł...
	9) szkole morskiej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właś...
	10) szkole żeglugi śródlądowej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1,...
	11) szkole rybołówstwa – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właśc...

	– po pkt 36 dodać pkt 36a w brzmieniu:
	„36a) egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie III gim...

	– skreślić pkt 38;

	c) w art. 8 ust. 15 i 16 nadać brzmienie:
	„15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych oraz gim...
	16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. ...

	d) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się obwód;”,

	e) w art. 11 w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typó...

	f) w art. 17 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.”,

	g) art. 18 nadać brzmienie:
	„Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
	1) sześcioletnią szkołę podstawową;
	2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny;
	3) szkoły ponadgimnazjalne:
	a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej li...
	b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
	c) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
	d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
	e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego ...

	2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze rozporządzenia, inne typy szkół niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustalać zasady ich działania.
	3.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których ...
	4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sp...

	h) skreślić art. 19 i 20;
	i) w art. 21:
	– ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, uwzględnia cele i treści nauczania, ...

	– po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w gimnazjum może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości...


	j) w art. 35 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”,

	k) w art. 36:
	– ust. 8 i 9 nadać brzmienie:
	„8. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznych albo niepublicznej.
	9. Po ukończeniu szkoły gimnazjum  obowiązek nauki spełnia się:
	1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;”,


	– ust. 12–15 nadać brzmienie;
	„12. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
	13. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
	14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.
	15. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta m...


	l) w art. 37 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowie...

	ł) w art. 39:
	– ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
	1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
	2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.”,


	– w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z ni...

	– ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę ...

	– ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić ...


	m) w art. 40 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.”,

	n) w art. 41:
	– w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpow...

	– ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat.”,


	o) w art. 42 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;”,

	p) w art. 46 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie;”,

	r) skreślić art. 47,
	s) skreślić rozdziały 4–6;
	t) w art. 165 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświa...
	2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.”,

	u) w art. 166 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby mieszkają...
	1) inną publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;
	2) publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

	2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum, w której obwodzie mies...

	v) w art. 168 w ust. 4 w pkt 6 lit. a nadać brzmienie:
	„a) art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,”,

	w) w art. 169 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3)  stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub ...

	x) w art. 172 w ust. 2 w pkt 7 lit. a nadać brzmienie:
	„a) art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1–3 oraz art. 136 ust. 1 – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,”,

	y) w art. 176 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, założonym zgodnie z art. 168 ust. 1–10, przysługują uprawnienia szkoły publ...
	2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie ...

	z) w art. 179 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej – przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego z...


	– KP PO
	2)  w art. 4 pkt 24 nadać brzmienie:
	„24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotycząc...

	– KP PO
	3)
	a) w art. 11 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „o których mowa w art. 8 ust. 22” zastąpić wyrazami „o których mowa w art. 8 ust. 22 i 26.”,
	b) w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 na końcu dodać wyraz „albo”,
	c) w art. 45 w ust. 11 w pkt 4 w lit. b wyrazy „samorządu gospodarczego” zastąpić wyrazami „organu samorządu gospodarczego”,
	d) w art. 56 w ust. 7 wyrazy „powiadomić o naruszeniu przepisów ustawy wojewodę” zastąpić wyrazami „powiadomić o tym naruszeniu wojewodę”,
	e) w art. 89 w ust. 15 wyrazy  „może wystąpić do powiatu o przekazanie gminie” zastąpić wyrazami „może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie”,
	f) w art. 101 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo” zastąpić wyrazami „posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach lub”,
	g) w art. 114 w zdaniu pierwszym wyrazy „szkoły lub placówki” zastąpić wyrazami „publicznej szkoły lub placówki”,
	h) w art. 178 w ust. 3 w pkt 2 i w pkt 4 w lit. c wyrazy „instytucji naukowej” zastąpić wyrazami „jednostki naukowej”;

	– KP PiS
	4) w art. 18 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
	1) sześcioletnią szkołę podstawową;
	2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a–c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny;
	3) szkoły ponadgimnazjalne:
	a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej li...
	b) czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
	c) pięcioletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
	d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
	e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego ...



	– KP PSL
	5) w art. 20:
	a) skreślić ust. 3,
	b) w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c, albo”;



	– KP PO
	6) w art. 28 dodać ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do zapewnienia ciepłego posiłku dla ucznia szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.”;

	– KP PSL
	7) w art. 37 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
	a)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
	b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
	c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 4.”;



	– KP PO
	8) w art. 39:
	a) w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o której mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasi...

	b) skreślić ust. 8;


	– KP PO
	9) w art. 47 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) podstawy programowe:
	a) wychowania przedszkolnego,
	b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

	– uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół;”;


	– KP PO
	10) w art. 55 ust. 9 nadać brzmienie:
	„9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe nauczycieli w zakresie wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych zadań oraz dane osobowe uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogic...


	– KP PO
	11) w art. 63 po ust. 21 dodać ust. 21a w brzmieniu:
	„21a. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 21, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki o której mowa w art. 2 ust. 8, d...


	– KP PO
	12) w art. 76 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po jednym z każdej rady wojewódzkiej, po jednym przedstawicielu centralnych struktur związków zawodowych, po jednym przedstawicielu odpowiednio każdej z ogólnopolskich org...

	– KP PO
	13) po art. 95 dodać art. 95a w brzmieniu:
	„Art. 95a. 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
	2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mow...
	3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określona w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
	4. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 osoby.
	5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
	6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2 i 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.”;


	– KP PO
	14) art. 98 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 98. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:
	1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania;
	2) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
	3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje;
	4) organizację szkoły lub placówki;
	5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
	6) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.
	2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uw...


	– KP PO
	15) skreślić art. 99;

	– KP PO
	16) w art. 100 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Arkusz organizacji szkoły i placówki zatwierdza organ prowadzący.”;


	– KP PO
	17) w art. 105 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu:
	„3. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych...
	4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także dla gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.”;


	– KP PO
	18) w art. 127 po ust. 10 dodać ust. 10a w brzmieniu:
	„10a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 10, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zg...

	– KP PO
	19)  w art. 139:
	a) w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia, który:”,

	b) skreślić ust. 4.


	– KP PO


