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Wykaz 
prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej 

– aktualizacja (6) 
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8. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowego 
zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji 
oświatowej oraz terminów przekazywania 
niektórych danych do bazy danych 
systemu informacji oświatowej.  

Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne  
ze względu na zmiany wprowadzone w art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 45, z późn. zm.), ustawą 
z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz 
z 2015 r. poz. 357.) oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 357).  

Wprowadzone zmiany będą miały przede wszystkim  
na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian 
wprowadzonych w szczególności w:  
-  ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
– rezygnacja z określenia w rozporządzeniu terminu 
przekazywania danych o zestawie podręczników 
obowiązujących w szkole, 

- ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) – wykreślenie 
z rozporządzenia odniesienia do zakładów kształcenia 
nauczycieli, 

- ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   
–dostosowanie do nowych przepisów w zakresie 
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sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
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. 

Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna ze względu na 
zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).  

Projektowane  zmiany mają na celu  dostosowanie 
wymogów kwalifikacyjnych wobec nauczycieli w zakresie 
poziomu wykształcenia do obowiązującego od roku 
akademickiego 2012/2013 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). 
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