
Zmiany w przepisach prawa oświatowego



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 
z późniejszymi zmianami)

ocenianie wewnątrzszkolne uczniów i słuchaczy, w tym:
• rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach  publicznych 
(Dz. U. poz. 1534),

• rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 ze 
zmianami)

egzaminy zewnętrzne, w tym:
• rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
(Dz. U.  poz. 1512),

Ponadto:
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1580/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w art. 369 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo 
oświatowe

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między 
innymi:

• rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356),

• rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649),



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między 
innymi:

• rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703),

• rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622),

• rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów 
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 
(Dz. U. poz. 671),

• rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego (Dz. U. poz. 1322),



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między innymi:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 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. 1546),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 
przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 
przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, 
która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki 
przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 1562),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1562/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1569/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między 
innymi:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. poz. 1591),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między 
innymi:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. U. poz. 1587),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1587/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1597/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Nowe przepisy wydane na podstawie Prawa oświatowego, w tym między 
innymi:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1603/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1606/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Nowe przepisy wydane na podstawie Karty Nauczyciela:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. poz. 1575),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Niektóre nowe rozwiązania:

• opracowywanie jednego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 
zamiast programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 
odstąpienie od opracowywania programu profilaktyczno-wychowawczego 
w przedszkolach,

• ujednolicenie liczby godzin na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu 
kształcenia dla poszczególnych typów szkół;

• brak ramowych statutów dla szkół publicznych i niepublicznych oraz 
statutów przedszkoli publicznych; co zawiera statut określają głównie 
przepisy ustawy (art. 98, art. 172 i art. 102) przy równoczesnym 
zachowaniu ramowych statutów dla samodzielnych gimnazjów, 
samodzielnych zasadniczych szkół zawodowych, liceum 
ogólnokształcącego i technikum;

• nowe ramowe statuty dla placówek publicznych (art. 112),



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami)

Niektóre nowe rozwiązania:

• częściowe zmiany w kompetencjach organów szkoły,

• odstąpienie od przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub 
placówki, z wyjątkiem przypadków określonych w Przepisach 
wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami)

Przepisy tej ustawy rozstrzygają między innymi:
• stosowanie przepisów w okresach przejściowych w odniesieniu do szkół, 

uczniów i organizacji, głównie dla zachowania ciągłości funkcjonowania 
dotychczasowego systemu oświaty i przejścia do nowych systemowych 
rozwiązań w poszczególnych latach szkolnych, np. stosowania podstaw 
programowych (art. 273 – art. 285), stosowania ramowych planów nauczania 
(art. 291), organizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 
(art. 292), 

• przekształcanie szkół, procedury przygotowywania uchwał w sprawie 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i ich uchwalanie,

• sprawy zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami 
przekształcanych szkół,

• przedłużanie stanowisk dyrektora w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019,
• procedury przekształcania szkół niepublicznych,
• logistykę stosowania przepisów.



Zmiany przepisów ustawowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1379 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 42 ust. 2b Karty Nauczyciela, który wchodzi w życie 1 września 
2017 r. , nauczyciel w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań 
statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych 
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, nie prowadzi zajęć 
świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W art. 9d ust. 5 dodano zapis, iż okres nieobecności nauczyciela w pracy, 
odbywającego staż, z powodu przebywania nauczyciela w stanie nieczynnym, 
staż ulega przedłużeniu o ten okres nieobecności


