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10. 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 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 w rozporządzeniu zmiany będą miały na 
celu: 
- dostosowanie przepisów dotyczących wydawania 

orzeczeń do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  
(Dz. U. poz. 1113) 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 
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o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

- 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. 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie zakresu i sposobu 
realizacji środków towarzyszących, które 
służą zapewnieniu skutecznego 
wykonania programu „Owoce i warzywa 
w szkole”. 

W związku ze zmianą brzmienia delegacji ustawowej 
zawartej w art. 19c ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o 
organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 
(wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 
1419), konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, 
które zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
realizacji środków towarzyszących, które służą 
zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i 
warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1151). Dotychczasowe 
rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie 
nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 
przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ww. ustawy 
(czyli do dnia 3 października 2017 r.). 

W nowym rozporządzeniu konieczne jest określenie nie 
tylko sposobu realizacji środków towarzyszących realizacji 
programu „Owoce i warzywa w szkole”, lecz również 
zakresu tych środków, zgodnie z nowym brzmieniem 
delegacji ustawowej. 
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31. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych. 

Rezygnacja z wydania. 

Obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych nie wymagają dostosowania do zmian w przepisach 
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dot. zmiany formuły prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych”). 
Wobec powyższego, nie jest zasadne procedowanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych. 

35. 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 czterech 
nowych zawodów: technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej, technik automatyk, szkutnik, mechanik – 
operator maszyn do produkcji drzewnej. 

W projektowanej nowelizacji rozporządzenia przewidziano 
dostosowanie postanowień podstawy programowej 
kształcenia w zawodach do procedowanej klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego obejmujące 
wprowadzenie podstawy programowej kształcenia  
w zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji 
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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 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 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. 

elektronicznej,  technik automatyk,  szkutnik,  mechanik – 
operator maszyn do produkcji drzewnej. 

i Ustawicznego 

 
 
 


