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36. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych. 

Projektowana nowelizacja jest konsekwencją zmiany 
wprowadzonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  
(Dz. U. poz. 787), w którym doprecyzowano sposób 
wpisywania ocen z religii i etyki na świadectwie (nowy  
ust. 11b). 

Projekt przewiduje uchylenie przepisów zawartych w § 20 
ust. 3 oraz § 21 ust. 3, zgodnie z którymi w przypadku gdy 
uczeń uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i na 
zajęcia z etyki, do średniej odpowiednio rocznych  
i końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę 
ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  
z tych zajęć. 

III kwartał 
2016 r.  

Antonina 
Karpowicz-
Zbińkowska 
- specjalista 

 
Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 

37. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów 
rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

W projekcie nowelizacji rozporządzenia planuje się 
wprowadzenie zmian polegających na likwidacji obowiązku 
odnotowywania w dziennikach zajęć w świetlicy – zajęć 
opieki świetlicowej oraz w dziennikach innych zajęć 
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów  

III kwartał 
2016 r. 

Bożena 
Skomorowska 

- główny specjalista 
 

Departament 
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działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji. 

dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 oraz z 2015 r. poz. 1250) 
do zmiany formuły prowadzenia zajęć w ramach  
tzw. „godzin karcianych” wprowadzonej przepisami  
ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy  
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 668). 
Potrzeba nowelizacji wynika również ze zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia  29 grudnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), w zakresie 
dotyczącym wydłużenia terminu funkcjonowania oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 
podstawowych. 

– dodatkowej informacji, że były one przeprowadzone  
w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, 
czyli tzw. „godzin karcianych”. 
Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez  
art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 35), oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych będą funkcjonowały do dnia  
31 sierpnia 2019 r., a następnie z mocy prawa zostaną 
przekształcone w przedszkola. Dlatego też konieczna jest 
zmiana § 28 rozporządzenia, ponieważ przepis ten  
w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej posługuje się 
nieaktualną już obecnie datą 31 sierpnia 2016 r. 

Podręczników, 
Programów 
i Innowacji 

38. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie sposobu ustalania 
wysokości wynagrodzenia  
przewodniczących komisji 
dyscyplinarnych i ich zastępców, 
przewodniczących składów orzekających 
oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich 
zastępców, a także wysokości 
wynagrodzenia obrońcy z urzędu. 

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej 
zawartej w art. 85p ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2016 r.  
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 668). 

W projekcie określa się sposób ustalania: 
1) miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego 

komisji dyscyplinarnej oraz jego zastępców; 
2) wynagrodzenia przewodniczącego składu 

orzekającego za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej 
oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców - za 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz 
za udział w postępowaniu dyscyplinarnym.  

Ponadto, w projekcie zostanie określona wysokość 
wynagrodzenia obrońcy z urzędu. 

III kwartał 
2016 r. 

Katarzyna Kamola 
specjalista  

ds. legislacji 
 

Departament 
Współpracy  

z Samorządem 
Terytorialnym 

39. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie wzoru formularza 
wniosku o udzielenie informacji z rejestru. 

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej 
zawartej w art. 85y ust. 10 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 668). 

W projekcie określa się wzór wniosku o udzielenie 
informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. 

III kwartał 
2016 r. 

Katarzyna Kamola 
- specjalista  
ds. legislacji 

 
Departament 
Współpracy  

z Samorządem 
Terytorialnym 

40. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie stażu 
adaptacyjnego oraz testu umiejętności  
w toku postępowania o uznanie 
kwalifikacji do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)  
- upoważnia ministrów kierujących działami administracji 
rządowej właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo 
podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej 
należących do danego działu do określenia, w drodze 
rozporządzenia:  

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie 
zostało utrzymane w mocy do czasu wydania nowych 
przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej do dnia  
31 grudnia 2016 r. Nowe rozporządzenie zastąpi 
dotychczas obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.  
W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań. 

IV kwartał 
2016 r. 

Bartłomiej 
Krasnowski  

radca ministra 
 

Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 



3 

 

1) warunków, sposobu i trybu odbywania stażu 
adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru 
nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego 
trakcie umiejętności, sposobu ustalania kosztów 
odbywania stażu adaptacyjnego oraz trybu pobierania  
i zwrotu opłaty za jego odbywanie,  

2) warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu 
umiejętności oraz oceny posiadanych przez 
wnioskodawcę umiejętności, sposobu .ustalania kosztów 
przeprowadzania testu umiejętności oraz trybu 
pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie. 

 
 
 


