Zmiany w prawie – rok szkolny 2015/2016
Bieżąca publikacja aktów prawnych:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015 ; http://isap.sejm.gov.pl
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/kalendarz-roku-szk.-2015-2016.pdf

Charakter zmian/nowych uregulowań

Akt prawny

Data
wejścia
w życie
(obowiązyw
ania)

Sprawy nauczycieli (pragmatyka zawodowa)
Art. 1 ust. 2 pkt 1b (nowy) – zatrudnienie nauczycieli w
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
krajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
Nauczyciela (Dz.U. Dz.U. z 2014, poz. 191,
szkół artystycznych oraz publicznych placówkach
poz.1198, z 2015 r. poz. 357)
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych

30.03.2015

Art. 9d ust. 5a (nowy) – wydłużenie stażu na stopień awansu
zawodowego do 1 roku 6 m-cy w przypadku nieobecności
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na
Nauczyciela (Dz.U. Dz.U. z 2014, poz. 191, warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
poz.1198, z 2015 r. poz. 357)
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu
ojcowskiego

30.03.2015

Art. 17 ust. 2 – urlop bezpłatny dla nauczycieli skierowanych
do pracy w szkołach europejskich
Art. 30 ust. 10b – możliwość zwiększenia środków na
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
wynagrodzenia n-li również ze środków pochodzących z
Nauczyciela (Dz.U. Dz.U. z 2014, poz. 191,
budżetu Unii Europejskiej
poz.1198, z 2015 r. poz. 357)

30.03.2015

Art. 35a – uregulowanie sposobu wynagradzania n-li
prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze
środków pocących z budżetu UE
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz.U. Dz.U. z 2014, poz. 191, Art. 53, art. 70a, art. 90
poz.1198, z 2015 r. poz. 357)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.
868)

01.01.2016

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000868
Wynagrodzenie zasadnicze n-li w 2015/2016 np. mgr z pp
- stażysta 2265
- kontraktowy – 2231
- mianowany – 2647
01.09.2015
- dyplomowany – 3109
Kwota bazowa dla nauczycieli w ustawie budżetowej nie
wzrosła w stosunku do kwoty bazowej z 2015 r.; od 1 września
2015 r. nie zmieniają się wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego

Rozporządzenie Ministra Edukacji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000377
Narodowej z dnia 9 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów § 3
za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu

20.03.2015
01.09.2015

i egzaminów oraz nauczycieli
akademickich za udział w części ustnej
egzaminu maturalnego (Dz.U. poz.377)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w
sprawie dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli mianowanych
i dyplomowanych zatrudnionych na
stanowiskach, na których wymagane są
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000454
kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych
komisjach egzaminacyjnych i publicznych
placówkach doskonalenia nauczycieli
prowadzonych przez organy administracji
rządowej (Dz.U. poz.454)
Obwieszczenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w
których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1264)

31.03.2015

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015

Organizacja systemu oświaty; nadzór pedagogiczny
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357
W nowelizacji uregulowano również kwestie dotyczące:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)

• sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym
umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek,
pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie
jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania
trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów
realizacji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora szkoły
informowania organu sprawującego nadzór i organu
prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania
organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej do analizy
wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich
wykorzystania;
31.03.2015
01.09.2015
• funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
• doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w
zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas
świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi
prawnej;
• ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez
nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z
udziałem środków europejskich;
• zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół
sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie

przechodzenia uczniów do szkół różnych typów;
• zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych tych uczniów;
• wyboru rady rodziców – możliwa będzie kadencyjność tego
gremium;
• liczby uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej.
Możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów ponad przyjęty
limit (25 uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia
asystenta nauczyciela;

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015
Uregulowania dotyczą :
Sposobu ustalania spełniania wymagań wobec szkół i placówek
– to główne zmiany w rozporządzeniu, które podpisał w środę
(12 sierpnia) minister edukacji narodowej.
Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w
2009 r. w nadzorze pedagogicznym. Nadzór pedagogiczny
będzie sprawowany, jak dotychczas, w trzech formach:

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.
poz. 1270)





ewaluacji działalności szkół i placówek;
kontroli przestrzegania przepisów prawa;
wspomagania pracy szkół i placówek.

01.09.2015

W rozporządzeniu określono sposób ustalania spełniania
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek.
Zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski,
podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym
odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.
W dokumencie określono sposób i warunki dostępu do
elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego:
pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników
organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów,
nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001251
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.
poz. 1251)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 1183)

01.09.2015

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001183
Najistotniejsze zmiany to:

01.09.2015

1.

2.
3.

4.

zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia
zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania
zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić
zarówno umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym
pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o
praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy
dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym
uczniów na praktyczną naukę zawodu;
przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki
zawodu do określonego typu szkoły;
określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych
u pracodawców na zasadach dualnego systemu
kształcenia;
zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na
treści programu nauczania dla zawodu w zakresie
zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

Uzasadnienie
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dualne-ksztalceniezawodowe-rozporzadzenie-podpisane.html
W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki
przechodzenia ucznia z:






Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej
lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu szkoły
publicznej innego typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu

publicznej zasadniczej szkoły zawodowej i
niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej o
uprawnieniach szkół publicznych do publicznego
technikum lub publicznego liceum
ogólnokształcącego,
publicznego technikum i niepublicznego z technikum
o uprawnieniach szkół publicznych do publicznego
liceum ogólnokształcącego lub publicznej zasadniczej
szkoły zawodowej
publicznego liceum ogólnokształcącego i
niepublicznego liceum ogólnokształcącego
o uprawnieniach szkół publicznych do publicznego
technikum

Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych dotychczas
możliwości zmiany typu szkoły przez ucznia szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych w trakcie
danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na
drożność systemu oświaty.
Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do
publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum lub
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – ucznia przechodzącego
z niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkół
publicznych realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w
zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum
ogólnokształcącego.
W rozporządzeniu określono również szczegółowe warunki
przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż
wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego.
Dodatkowo, przyjęte regulacje dotyczą:


uzupełniania różnic programowych z poszczególnych
przedmiotów,

01.09.2015



możliwości kontynuowania nauki języka obcego
nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń
przechodzi.

Uzasadnienie:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-owarunkach-przechodzenia-ucznia-z-jednego-typu-szkoly-doinnego-typu-szkoly-podpisane.html

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001214
Rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek,
dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz
realizacji celów i zadań statutowych,
2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w
sprawie wymagań wobec szkół i placówek 5. zarządzania szkołą i placówką.
(Dz.U. poz. 1214)
Wymagania wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty,
pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania.

01.09.2015

Zapisane w rozporządzeniu wymagania i ich charakterystyki
stanowią kontynuację funkcjonujących obecnie – na podstawie
rozporządzenia z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego – rozwiązań w tym zakresie.
Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki
szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej
autonomicznych decyzji.
Uzasadnienie
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wymagania-wobecszkol-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania
do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek osób nie będących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy
pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty
innych państwa, a także organizacji
dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz
nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz.U. poz.31)
Rozporządzenie Ministra Edukacji

10.01.2015
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000031

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001202

01.09.2015

Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania
do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i
placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy
pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach innych
państw, a także organizacji dodatkowej
nauki języka polskiego, zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury
kraju pochodzenia (Dz.U. poz. 1202)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej
lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły
publicznej innego typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu (Dz.U.
poz.1248)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001248

01.09.2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w
sprawie postępowania w celu uznania
świadectwa lub innego dokumentu albo
potwierdzeniu wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki
uzyskanych w zagranicznym systemie
oświaty (Dz.U. poz.447)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

31.03.2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
poz.1250)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001250

01.09.2015

Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia
2015 r. w sprawie typów szkół
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001210
artystycznych publicznych i niepublicznych
(Dz.U. poz. 1210)

01.09.2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania gminom dotacji celowej z
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001247
budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego
(Dz.U. poz.1247)

12.09.2015

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Rozporządzenie Ministra Edukacji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w
sprawie warunków organizowania
W dokumencie wprowadzono m. in.:
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych,
 zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania
niedostosowanych społecznie i
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
zagrożonych niedostosowaniem
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
społecznym (Dz.U. poz. 1113)

01.09.2015
z wyjątkiem
§ 7 ust. 2–6,
które
wchodzą
w życie
01.01.2016





kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów,
asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o
systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły
podstawowej), lub pomocy nauczyciela w
przedszkolach, innych formach wychowania
przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w
których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym
zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.
możliwość, za zgodą organu prowadzącego,
zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym
przedszkola lub liczby uczniów w oddziale
integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej
obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 60
ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
określenie jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w
szczególności uwzględnione w indywidualnych
programach edukacyjno-terapeutycznych
opracowywanych dla uczniów niewidomych,
niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera;

Szczegółowe uzasadnienie:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksztalcenie-dzieciniepelnosprawnych-rozporzadzenie-podpisane.html
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w
sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.
poz.1249)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001249

01.09.2015

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych. Sprawdzian, egzamin
gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw(rozdział 3a „Ocenianie,
klasyfikowanie i promowanie uczniów w
szkołach publicznych” (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 357)

Rozdział 3a nie wprowadza zasadniczych zmian w zasadach
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w
porównaniu do dotychczasowych przepisów regulujących te
kwestie, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego
polegają na:
− jednoznacznym określeniu obowiązku udostępniania
uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych
pisemnych prac ucznia (w szkole policealnej uczniowi, a w
szkole dla dorosłych – słuchaczowi);
− wprowadzeniu możliwości ustalania opisowych ocen:
bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych)
również na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy
IV szkoły podstawowej. Możliwość ta dotyczy wszystkich lub

31.03.2015
1.09.2015

wybranych zajęć edukacyjnych. W przypadku szkół, które
stosują opisową ocenę, roczne oceny klasyfikacyjne są zawsze
dodatkowo ustalane w skali stopni szkolnych, określonej w
przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843
W stosunku do dotychczasowego przepisów rozporządzenie to
wprowadza nowe rozwiązania prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.
843)

– możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie
tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do
tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich
ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń 01.09.2015
nie może wykonywać oraz przez jaki okres;
– określenie funkcji, jakie spełnia ocenianie bieżące ucznia, co
jest związane z wprowadzeniem w art. 44i ust. 4 ww. ustawy
możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na
każdym etapie edukacyjnym – ocenianie bieżące ma na celu
monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 24
sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001258
klasyfikowania i promowania uczniów w
publicznych szkołach artystycznych (Dz.U.
poz.1258)

01.09.2015

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357
W stosunku do obecnie obowiązującego stanu, zmiany dotyczą
m.in. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie
pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków
stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w
jakim na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy
przyznanych punktów.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw(rozdział 3b „Sprawdzian ,
egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny
oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)

Ustawa przewiduje również możliwość przystępowania do
egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których
egzamin jest przeprowadzany, dla absolwentów
ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali
świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

31.03.2015
01.09.2015
01.01.2016

W nowelizacji uregulowano również inne kwestie dotyczące:
• zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych
za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów
zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisji egzaminacyjnych, zmiany te zaczną
obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;

Rozporządzenie Ministra Edukacji

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000673

01.09.2015

Z wyjątkiem
§55-57 – 14
dni od dnia
ogłoszenia

Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i
sposobów przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz.U. poz.673)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
egzaminów eksternistycznych (Dz.U.
poz.1149)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w
sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 893 oraz z 2015 r.
poz.23)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001149

01.09.2015
§2 – z dniem
13.08.2015

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000023
Załącznik nr 2 (wykaz wzorów świadectw, dyplomów,
suplementów i innych druków szkolnych)

01.09.2015

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000959
- ujednoliceniu terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których można korzystać na
sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie
maturalnym, a także listy systemów operacyjnych, programów
użytkowych oraz języków programowania (w przypadku
egzaminu maturalnego z informatyki) oraz w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego – komunikaty będą ogłaszane każdego
roku do dnia 10 września; w tym terminie będzie ogłaszana
również informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b
ustawy;
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz.U. 2015, poz.959)

- określeniu w rozporządzeniu terminów, w których dyrektor
szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo
01.09.2015
egzaminu gimnazjalnego (§ 11 rozporządzenia); terminy te
określone zostały również w przypadku egzaminu maturalnego
(§ 38 rozporządzenia);
- składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo
egzaminu gimnazjalnego – co najmniej dwóch nauczycieli,
zamiast co najmniej trzech (§ 17 ust. 3 rozporządzenia);
zmiany w tym zakresie były postulowane przez dyrektorów
szkół i mają na celu ułatwienie organizacji sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego, w szczególności powoływania
zespołów nadzorujących ich przebieg;
- możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego
przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z
zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian – dotychczas
nauczyciele zajęć edukacyjnych, z zakresu których był
przeprowadzany sprawdzian, nie mogli być powołani w skład
zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu;
- możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego
wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu

gimnazjalnego (§ 17 rozporządzenia);
- wysokości opłaty za egzamin maturalny (§ 78
rozporządzenia), wnoszonej przez absolwentów
przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o
których mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy. Opłata za egzamin
maturalny będzie wynosiła 50 zł. Wysokość tej opłaty została
określona na poziomie średniego kosztu przeprowadzenia
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w
części pisemnej; w rozporządzeniu określono także termin
przedstawienia dowodu wniesienia opłaty oraz termin i tryb
złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty.

Ramowe plany nauczania, podstawa programowa
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000954
- wprowadzenia do klasyfikacji trzech nowych zawodów:
Technik przemysłu mody, Technik lotniskowych służb
operacyjnych, Przetwórca ryb;
- zakończenia kształcenia w zawodzie Technik technologii
odzieży;
- Zawód Technik przemysłu mody zastąpi dotychczasowy
zawód Technik technologii - odzieży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz.U. 2015, poz. 954)

- W związku z organizacją pracy szkoły (wcześniejszym
planowaniem
kształcenia
w określonych
zawodach)
umożliwiono prowadzenie kształcenia (przeprowadzenie
ostatniego naboru) w wygaszanych zawodach: Technik
technologii odzieży oraz w zawodzie Krawiec, w którym (jako
01.09.2015
kwalifikację K1) wyodrębniono kwalifikację Wykonywanie
usług krawieckich w roku szkolnym 2015/2016.
- zmiany w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:
Krawiec i Techniki technologii żywności;
- W zmodernizowanym zawodzie Krawiec, jako kwalifikację
K1 wyodrębniono kwalifikację Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych.
- Kwalifikacja Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
wyodrębniona w zawodzie Przetwórca ryb jest jedną z
kwalifikacji K1 w zawodzie Technik technologii żywności
- stworzenia możliwości organizowania kwalifikacyjnych
kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych
w nowych zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 lipca 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej w zawodach
(Dz.U. 2015, poz.1123)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001123
- określa podstawy programowe dla trzech nowych zawodów –
technik przemysłu mody (symbol cyfrowy zawodu 311941), 01.09.2015
technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy
zawodu 315406) oraz przetwórca ryb (symbol cyfrowy
zawodu 751103).

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 20102 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz.U. poz.204, z
2014 roku, poz. 251, 1993)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001993
01.09.2015
§ 3 (język migowy), Załącznik nr 3, 6, 7, 8, 12

Obwieszczenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków i sposobu
wspomagania nauczania języka polskiego,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001022
historii, geografii, kultury polskiej i innych
Tekst jednolity
przedmiotów nauczanych w języku
polskim wśród Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz dzieci
pracowników migrujących (Dz.U.
poz.1022)

23.07.2015

Pomoc materialna, programy rządowe
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie szczegółowego zakresu zadań
realizowanych przez Agencję Rynku
Rolnego związanych z wdrożeniem na
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000886
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu „Owoce i warzywa w szkole”
(Dz.U. poz.886)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26
maja 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków, form i trybu realizacji
Rządowego programu wspierania w 2015
r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i szkoły artystyczne
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000759
realizujące kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –
„Książki naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28
maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen
mleka i przetworów mlecznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000753
dostarczanych do przedszkoli i szkół w
roku szkolnym 2015/2016 (Dz.U. poz.753)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół podręczniki, materiały http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000452
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.
poz. 452)
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w
sprawie wysokości wskaźników
zwiększających kwoty dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000441

29.06.2015

02.06.2015

01.09.2015

31.03.2015

31.03.2015

materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe dla uczniów
niepełnosprawnych (Dz.U. poz.441)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23
czerwca 2015 roku w sprawie realizacji
Rządowego programu wspomagania w
latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach „Bezpieczna+” (Dz.U. poz.972)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000938
uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.938)
Obwieszczenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie stawek,
szczegółowego sposobu oraz trybu
udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych do podręczników
szkolnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1074)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001074

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i
uczniom w formie zasiłku losowego na
cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie
wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001103
oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie
zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutycznoedukacyjnych w 2015 roku (Dz.U.
poz.1103)

14.07.2015
01.01.2016

02.07.2015

30.07.2015

06.08.2015

Najważniejsze zmiany : dostosowanie przepisów do
klasyfikacji budżetowej, wydłużenie terminu wojewodom na
przekazanie wniosków o uruchomienie środków dla
Wprowadzane zmiany pozwolą gminom:

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie
– na prawidłowe rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa
udzielania gminom dotacji celowej z
otrzymywanej na wsparcie realizacji zadań w zakresie
budżetu państwa na dofinansowanie zadań
wychowania przedszkolnego;
w zakresie wychowania przedszkolnego
– na lepsze przygotowanie przez wojewodów wniosków
przekazywanych Ministrowi Finansów.

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w
sprawie warunków, jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz.U.z
2015 r. poz.109)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000109
01.09.2015
§ 12

Ustawa o systemie oświaty
Rozdział 1 - Przepisy ogólne - art. 3, art. 5c, art. 5g, art. 7. Art.
9, art. 9c, art. 10,
Rozdział 2 – Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i
obowiązek nauki - art. 14, 14d, art. 16, art. 17
Rozdział 2a – Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek – art. 20zh
Rozdział 3 – Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi
– art. 21a, 22c, art. 34, 35, 35b, 36a, 39
Rozdział 3a – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
uczniów w szkołach publicznych - art. 44b, 44f, 44i, 44o, 44q,
44zr
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty

Rozdział 3b – Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin
maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie – art. 44zw, art. 44zzr, art. zzzf, art. 44zzzh, art.
44zzzo, art. 44zzzx

01.09.2015

Rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty – art. 50,
art. 51
Rozdział 5 – Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w
szkołach i placówkach publicznych art. 64, art. 66, art. 71b
Rozdział 8 – Szkoły i placówki niepubliczne – art. 85a, art. 89,
art. 90
Rozdział 9 – Przepisy szczegółowe – art. 94a

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty

Rozdział 3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi
– art. 35

01.10.2015

Rozdział 1 - Przepisy ogólne – art. 9a, 9c, 9d

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty

Rozdział 2 - – Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek – art. 20l

01.01.2016

Rozdział 3 – Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi
– art. 20ae

Inne

Kodeks postępowania administracyjnego

Art.268a (organ administracji publicznej może pisemnie
upoważnić pracowników obsługujących organ do wydawania
decyzji)

01.04.2015

Art. 156 (stwierdzenie nieważności decyzji) – nie stwierdza się
nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub
ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała
nieodwracalne skutki prawne

21 maja
2015
06.09.2015

Art. 221 (wykreślenie słowa „petycja”)
Kodeks pracy, ustawa z dnia 25 czerwca
2015 r. (Dz.U. poz. 1220)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001220
umowa o pracę

22.02.2015
Art.12 –
30.08.2015
01.01.2015
Z wyjątkiem

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o
zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz.1217)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. poz.
1199)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001217

art. 1 pkt 1 lit.
a, pkt 2 lit. b
tiret pierwsze
i lit. c tiret
pierwsze oraz
pkt 6, art. 14
pkt 1 lit. a i
pkt 2 lit. a
wchodzą w
życie z dniem
5.09. 2015 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001199

18.09.2015

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001192
(poz.1192)

01.09.2015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 sierpnia 2015 roku w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz.U. poz. 1256)

01.09.2015

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5
czerwca 2015 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu prac
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000929
wzbronionych młodocianym i warunków
ich zatrudniania (Dz.U. z 2015 r. poz. 929)
Obwieszczenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie
upoważnienia organów do uznawania
kwalifikacji w zawodach regulowanych
(Dz.U. poz. 1106)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001106

15.05.2015

05.08.2015

Interpelacje poselskie http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacje.xsp?view=6&cat=minister%20edukacji%20na
rodowej

