USTAWA – PRAWO OŚWIATOWE
(Nowelizacja w ramach ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie
oświaty oraz innych ustaw)
PRZEPISY WYBRANE dla potrzeb szkół katolickich z tekstu nowelizacji Prawa oświatowego
przekazanego do Senatu po uchwaleniu zmian przez Sejm w dniu 9 listopada 2018 r.

1. Program wychowawczo-profilaktyczny – art. 26.
Zwraca się uwagę na ust. 2 i 3:
„ust. 2 Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników
corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb
rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
ust. 2 Diagnozę (…) przeprowadza dyrektor szkoły (…) albo upoważniony przez niego
pracownik szkoły (…)”.
Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.
2. Doradztwo zawodowe – nowy art. 26a.
Cele, zadania i formy realizacji określa ust. 1 i ust. 2. Ustawa zawiera delegację
i wytyczne do wydania rozporządzenia określającego treści programowe, sposób
realizacji i zadania doradcy zawodowego.
Przepis wejdzie w życie 1 września 2019 r.
3. Szkoła publiczna – zmiana siedziby, tworzenie i likwidacja innych lokalizacji
prowadzenia zajęć szkolnych – art. 39 ust. 7a (nowy ustęp)
Zorganizowanie ośmioletniej szkoły podstawowej dla wielu szkół stanowi wyzwanie.
 W szkołach JST tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć stanowi
przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 89 i z zastosowaniem tych przepisów.


W szkołach publicznych niebędących samorządowymi – na okoliczność zmiany
siedziby szkoły lub tworzenia innej dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć –
dodany został nowy art. 90a ust. 1-4:
„Art. 90a. 1. Zmiana siedziby szkoły (…) prowadzonej przez osobę prawną inną niż
JST lub osobę fizyczną lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć (…) przez
tę szkołę (…) wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły (…). Przepisy art. 88
ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się.”
2. Zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć
następuje z końcem roku szkolnego; może nastąpić również w każdym czasie, jeżeli
byłaby taka konieczność.
3. Organ prowadzący szkołę składa wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie
siedziby szkoły lub utworzenia dodatkowej lokalizacji – po zawiadomieniu rodziców
uczniów na 3 miesiące przed planowaną zmianą siedziby lub utworzeniem dodatkowej
lokalizacji. W uzasadnionym przypadku wniosek może być złożony w każdym czasie.
4. Nowa siedziba szkoły lub dodatkowa lokalizacja muszą znajdować się na
terenie JST, której organ wydał zezwolenie.
Przepis art. 90a wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
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4. Przekazanie szkoły publicznej niebędącej samorządową innej osobie prawnej lub osobie
fizycznej – dopuszcza i reguluje nowy art. 90b:
„Art. 90b. 1. Osoba prawna (…) lub osoba fizyczna prowadząca szkołę publiczną (…)
może przekazać prowadzenie szkoły (…) innej osobie prawnej lub osobie fizycznej.
2. Przekazanie (…) wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły. Przepisy
art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio Wniosek o zmianę zezwolenia może być
złożony w każdym czasie. Art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się.
3. Organ prowadzący szkołę (…) do wniosku (…) dołącza pisemne oświadczenie
osoby (…) przejmującej (…) o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę.
5. Zmiana zezwolenia (…) nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
6. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły (…) następuje w terminie
wskazanym w decyzji o zmianie zezwolenia.”
Przepis art. 90b wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
5. Zmiana organu prowadzącego szkołę niepubliczną – reguluje art. 168 w dodanych
przepisach ust. 14 i ust. 15:
„14. (…) wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa (…) osoba
dotychczas prowadząca szkołę (…) Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem
dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9–12 stosuje
się odpowiednio.”
Przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
6. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną,
o której mowa w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego, w brzmieniu nadanym ustawą
o zmianie ustawy Prawo oświatowe… oraz innych ustaw – stanowi art. 104 ust. 4.
Przepis wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Szkoła niepubliczna ma określone obowiązki w art. 14 ust. 3 – w brzmieniu nadanym
ustawą nowelizującą z listopada 2018 r.
Szkoły niepubliczne dostosują swoją działalność oraz statut do przepisów Prawa
oświatowego w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.
Zwraca się uwagę na przepisy uchwalone nowelizacją uchwaloną przez Sejm 9.11.2018 r.;
art. 1 ustawy nowelizującej dot. zmian w art. 168 ust. 4 pkt 2, 2a, 2b, pkt 3 i 6 Prawa
oświatowego oraz art. 161 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej (przepis przejściowy).
Uwaga:
W ramach dostosowania statutu jest obowiązek określenia w statucie nazwy szkoły.
Ponieważ nie ma w przepisach wymogu, aby w nazwie było wymagane określenie
„niepubliczna” – możemy pozostawić po 1 września 2019 r. dotychczasowe nazwy szkół.
Jeżeli w dotychczasowej nazwie byłoby zawarte określenie: „z uprawnieniami szkoły
publicznej” – po 1.09.2019 r. tej formuły w nazwie nie można pozostawić; trzeba wtedy
także zmienić nazwę we wpisie do ewidencji, pieczątkę, w NIP, w SIO i in.
7. Organizacja żywienia uczniów szkół podstawowych – po wejściu w życie nowych
przepisów Prawa oświatowego z dniem 1 stycznia 2019 r.,
stan prawny w tym zakresie będzie następujący:
 W art. 103 ust. 1 – dodano pkt 7, który stanowi, że „szkoła w zakresie realizacji zadań
statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: (…) pomieszczenia
umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu
w szkole”;
2

Art. 100 (przepis przejściowy) w ustawie nowelizującej – stanowi: „Do dnia
31 sierpnia 2022 r. w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zapewnienia
pomieszczenia (…) wyłącznie do spożycia posiłków (…), o którym mowa w art. 103
ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego, (…) szkoła w inny sposób umożliwia uczniom
bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków”;
 Dodano nowy art. 106a w brzmieniu:
„Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa (…) zapewnia uczniom jeden gorący posiłek
w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku (…) jest dobrowolne i odpłatne.”


8. Arkusz organizacji szkoły – art. 110 ust. 2 Prawa oświatowego został dopracowany
w taki sposób, że nie budzi wątpliwości w zakresie opiniowania jego projektu przez
związki zawodowe.
9. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej – art. 7 ust. 2 pkt 2 dotyczący
„projektu planu finansowego szkoły” stosuje się tylko w szkołach, które są jednostkami
budżetowymi. Zostało to doprecyzowane. Zatem tego uprawnienia RP nie wpisujemy
w statutach szkół.
10. Zgłoszenie szkoły niepublicznej do ewidencji – zob. art. 168 ust 4 Prawa oświatowego;
dotychczasowy przepis został uzupełniony o informacje:
 czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży
 w przypadku szkoły podstawowej – czy będzie organizowany oddział/oddziały
przedszkolne
 wskazanie siedziby szkoły oraz innej – dodatkowej lokalizacji.
11. Do niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w tych szkołach
oraz innych typów szkół niepublicznych – stosuje się odpowiednio:
 art. 127 ust. 1–3 Prawa oświatowego (czyli: kształcenie specjalne, o którym mowa
w ust. 1; indywidualne nauczanie – ust. 2 i ust. 2a; na podstawie orzeczeń – ust. 3);
 art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego (czyli wynikające z rozporządzenia
określającego zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 art. 127 ust. 19 pkt 2 Prawa oświatowego (czyli wynikające z rozporządzenia
określającego warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci –
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju).

Warszawa, 9.11.2018 r.
opracowano w Biurze RSK
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