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102. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie akredytacji 
placówek i ośrodków prowadzących 
kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych. 

Projektowane rozporządzenie będzie uwzględniało  
w szczególności wdrażanie i upowszechnianie przez 
podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich 
rozwiązań  programowo-metodycznych i organizacyjnych, 
mających wpływ na jakość prowadzonego kształcenia, 
udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub 
powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców, 
a także ustalać wysokość opłat tak, aby nie przekraczała 
kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
ustalonym w ustawie budżetowej. 

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób 
działania zespołu powołanego przez kuratora oświaty do 
oceny działalności danej placówki lub ośrodka, oraz 
warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów 
stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji,  
a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty 
ubiegające się  o akredytację. 

IV kwartał 
2017 r. 

Zbigniew Kłosowski 
- główny specjalista 

 
Departament 
Kształcenia 

Zawodowego 
i Ustawicznego 

119. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

Uspójnienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  
(Dz. U. poz. 1157), które pozostaje w mocy na podstawie 

Wprowadzenie zmian w zasadach organizowania 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
uczęszczających do dotychczasowych gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  

III kwartał 
2017 r. 

Katarzyna Tyczka  
- główny specjalista 

 
Departament 
Wychowania  
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nauczania dzieci i młodzieży.  art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60 i 949), z nowym rozporządzeniem wydawanym 
na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).  

i Kształcenia 
Integracyjnego 

120. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach.  

Uspójnienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz. U. poz. 532), które pozostaje w mocy na podstawie 
art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60 i 949), z nowym rozporządzeniem wydawanym 
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

Wprowadzenie zmian w zasadach udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
dotychczasowych gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

III kwartał 
2017 r. 

Katarzyna Tyczka  
- główny specjalista 

 
Departament 
Wychowania  
i Kształcenia 

Integracyjnego 

121. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. 

Uspójnienie rozporządzenia 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), które pozostaje w mocy na podstawie art. 363 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60 i 949), z nowym rozporządzeniem wydawanym 
na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59 i 949).  

Wprowadzenie zmian w warunkach organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
uczęszczających do dotychczasowych gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

III kwartał 
2017 r. 

Helena 
Maryjanowska  

- naczelnik wydziału 
 

Departament 
Wychowania  
i Kształcenia 

Integracyjnego 

122. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych.  

Wydanie rozporządzenia wynika z konieczności 
uwzględnienia w przepisach rozporządzenia opinii 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia  
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

III kwartał 
2017 r. 

Elżbieta Neroj 
- radca generalny 

 
Departament 
Wychowania  
i Kształcenia 

Integracyjnego 

123. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które 
pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty 

Uspójnienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1453), które pozostaje w mocy na 
podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Uspójnienie dotyczy organizacji oddziałów 
przygotowawczych, w szczególności poprzez rozszerzenie 
możliwości tworzenia oddziałów przygotowawczych na 
niepubliczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także: 
- określenie minimalnej liczby godzin nauki języka 
polskiego jako obcego w oddziale przygotowawczym; 

III kwartał 
2017 r. 

Barbara 
Skaczkowska  

- radca ministra 
 

Departament 
Strategii  
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innych państw. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), z nowym rozporządzeniem 
wydawanym na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59 i 949). 

- wprowadzenie w oddziale przygotowawczym  
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych organizacji 
nauczania w klasach łączonych; 
- wprowadzenie organizacji zajęć oddziałów 
przygotowawczych na terenie ośrodków strzeżonych 
Straży Granicznej. 
 

i Współpracy 
Międzynarodowej 

 
Joanna Grancaris 

- główny specjalista 
 

Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 

 
124. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie zakresu i form prowadzenia  
w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii. 

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia  
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 
w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) do 
przepisów: 
- art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), 
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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). 

W projektowanej nowelizacji planuje się wprowadzenie 
zmian w przepisach § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 6 
rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy  
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na mocy 
której dokonano zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), 
zgodnie z którymi podstawę do działań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii stanowi Narodowy Program 
Zdrowia, a nie Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
Przepisy § 2 ust. 2 pkt 7, § 5 ust. 3 pkt 5, § 6 ust. 1, § 7  
i § 8 zostaną dostosowane do przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Ponadto zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt 8 
protokołu ustaleń nr 20/2017 posiedzenia Rady Ministrów  
z dnia 6 czerwca 2017 r. przepisy rozporządzenia zostaną 
rozszerzone o rozwiązania mające na celu 
zminimalizowanie ryzyka stosowania dopalaczy przez 
dzieci i młodzież. 

IV kwartał 
2017 r. 

Teresa Szopińska-
Grodzka  

- główny specjalista 
 

Departament 
Wychowania  
i Kształcenia 

Integracyjnego 

 


