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Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej.

Konieczność przygotowania tego aktu prawnego jest
konsekwencją wprowadzenia nowej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz.
977). Ponadto wynika ze zmiany brzmienia delegacji
wprowadzonej ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 890).

W rozporządzeniu wskazane zostaną zakres i formy
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
profilaktycznej, mając na względzie dobro dzieci i
młodzieży.
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Teresa
Szopińska–Grodzka
- główny specjalista

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzenie zmian w tych przepisach jest konsekwencją
zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących
warunków organizacji kształcenia specjalnego,
indywidualnego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania, a także wynika z postulatów
zgłaszanych przez Parlamentarzystów, dyrektorów szkół i
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
dotyczących wydawania opinii i orzeczeń. Istnieje również
potrzeba doprecyzowania w przepisach kwestii związanych
z wydawaniem opinii i orzeczeń dzieciom nie posługującym
się biegle językiem polskim i odmiennym kulturowo.

Wprowadzone zmiany w tym akcie prawnym będą miały na
celu:
- dostosowanie przepisów dotyczących wydawania
orzeczeń do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392), rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

III kwartał
2015 r.

Departament
Kształcenia
Ogólnego
i Wychowania

Bożena Michalik
- główny specjalista
Departament
Zwiększania Szans
Edukacyjnych

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) oraz
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz.
1157),
- uaktualnienie obowiązujących wzorów orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, indywidualnego
nauczania oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych,
- doprecyzowanie kompetencji zespołu orzekającego w
zakresie określania potrzeby indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz indywidualnego nauczania i czasu jego trwania,
- wskazanie, że w przypadku wydawania orzeczeń i opinii
w procesie diagnostycznym należy uwzględniać specyfikę
funkcjonowania językowego dzieci nie posługujących się
biegle językiem polskim i odmiennych kulturowo.
91.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzzv ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 357), która stanowi wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K
35/12). Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4
ustawy, dotyczącego upoważnienia dla ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania do
uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów, z art. 92 ust. 1
Konstytucji RP.
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Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki
i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie: sposób organizacji i
przeprowadzania każdej części egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sposób
postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego
zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym
niż szkoła, placówka, u danego pracodawcy lub w danym
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, ze
względu na stan zdrowia zdającego lub jego
niepełnosprawność; sposób i tryb zgłaszania zdających do
egzaminu; tryb składania przez zdającego deklaracji oraz
zakres danych zawartych w deklaracji; tryb wydawania
pozytywnej opinii przez radę pedagogiczną dotyczącą
dostosowania egzaminu do potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych zdającego ze względu na
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej

Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z dnia 27 kwietnia
2015 r.
skierowane do
publikacji

Jadwiga Parada
- radca ministra
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; zadania i
kompetencje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
oraz zespołów nadzorujących, egzaminatorów i zespołów
egzaminatorów, a także nauczycieli biorących udział w
przeprowadzaniu egzaminu; skład zespołów
nadzorujących; zakres informacji zawartych w protokołach
z przebiegu egzaminu; zakres informacji zawartych we
wniosku dotyczącym upoważniania szkół, placówek, o
których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty,
pracodawców oraz podmiotów prowadzących
kwalifikacyjne kursy zawodowe do przeprowadzania części
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu, gdy część
pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także tryb
udzielania i przedłużania tego upoważnienia; termin
przechowywania prac zdających oraz dokumentacji
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
osoby, które nie wchodzą w skład zespołu
egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które
mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego
egzaminu, w tym osoby, które mogą występować w
charakterze obserwatorów podczas egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; wysokość opłat
pobieranych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie przeprowadzany dla uczniów – młodocianych
pracowników oraz osób dorosłych osób dorosłych, które
ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub
przyuczenie do pracy dorosłych, możliwość zwalniania
osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tryb
zwalniania z tych opłat.
92.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez organy administracji rządowej.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 357), polegających na ograniczeniu
stosowania przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych
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W projektowanej nowelizacji rozporządzenia przewidziano
zmianę zakresu podmiotowego obowiązującego
rozporządzenia poprzez wykreślenie nauczycieli
zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli prowadzonych przez organy administracji
rządowej.
Dokonano również zmian o charakterze porządkującym,
jak również skorygowano błędy i oczywiste pomyłki.

Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z dnia 17 kwietnia
2015 r.
opublikowane
w Dz. U. z dnia
27 kwietnia
2015 r. poz. 572

Monika Jabłońska
- główny specjalista
Departament
Współpracy
z Samorządem
Terytorialnym

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do
spraw rolnictwa.
Wydanie znowelizowanego rozporządzenia jest
konsekwencją konieczności wydania nowego
rozporządzenia na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tj. przepisu
zmienionego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
110.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian
wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego dotyczących głównie wprowadzenia trzech
nowych zawodów: technik lotniskowych służb
operacyjnych, przetwórca ryb oraz technik przemysłu
mody, który zastąpi dotychczasowy zawód technik
technologii odzieży.
W związku z tym konieczne jest określenie podstawy
programowej do kształcenia w tych zawodach.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty,
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi
podstawę programową kształcenia w zawodach,
uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania
kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty
kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
kształcenia oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych
kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia.
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W projektowanej nowelizacji rozporządzenia przewidziano
dostosowanie postanowień podstawy programowej
kształcenia w zawodach do zmian projektowanych w
procedowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego obejmujące wprowadzenie podstawy
programowej kształcenia w zawodach: technik przemysłu
mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz
przetwórca ryb, jak również zmianę nazwy oraz zakresu
kwalifikacji w zawodzie krawiec (kwalifikacja wspólna dla
zawodu krawiec oraz technik przemysłu mody).
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Monika Fibich
- główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

