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USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, usta-
wy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:
a) w pkt 4 wyrazy „opieki psychologicznej” zast´-

puje si´ wyrazami „pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej”,

b) w pkt 5a wyrazy „indywidualnych form i progra-
mów nauczania” zast´puje si´ wyrazami „zindy-
widualizowanego procesu kszta∏cenia, form
i programów nauczania oraz zaj´ç rewalidacyj-
nych”,

c) w pkt 13 wyraz „dostosowanie” zast´puje si´
wyrazem „dostosowywanie”,

d) w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) przygotowywanie uczniów do wyboru za-

wodu i kierunku kszta∏cenia.”;



Dziennik Ustaw Nr 111 — 8477 — Poz. 1194

2) w art. 2:
a) w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „ogólnokszta∏càce

i zawodowe”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) placówki oÊwiatowo-wychowawcze, w tym
ogniska artystyczne, umo˝liwiajàce rozwija-
nie zainteresowaƒ i uzdolnieƒ oraz korzysta-
nie z ró˝nych form wypoczynku i organizacji
czasu wolnego,”

c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) placówki kszta∏cenia ustawicznego i pla-

cówki kszta∏cenia praktycznego, umo˝liwia-
jàce uzyskanie i uzupe∏nienie wiedzy ogól-
nej, umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodo-
wych,”

d) w pkt 4 wyrazy „oraz inne” zast´puje si´ wyra-
zami „ , w tym”,

e) w pkt 5 wyrazy „oÊrodki szkolno-wychowawcze,
w tym specjalne,” zast´puje si´ wyrazami „spe-
cjalne oÊrodki szkolno-wychowawcze oraz spe-
cjalne oÊrodki wychowawcze”,

f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) placówki zapewniajàce opiek´ i wychowanie

uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem sta∏ego zamieszkania,”;

3) w art. 3:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym
— nale˝y przez to rozumieç odpowiednio:
a) szko∏´ lub oddzia∏ dla uczniów posiadajà-

cych orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia
specjalnego, zorganizowane zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie
art. 71b ust. 7 pkt 2, 

b) szko∏´ lub oddzia∏ zorganizowane w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej, w tym w zak∏a-
dzie opiekuƒczo-leczniczym i zak∏adzie
lecznictwa uzdrowiskowego, a tak˝e
w jednostce pomocy spo∏ecznej, w celu
kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y przebywa-
jàcych w tym zak∏adzie lub jednostce,
w których stosuje si´ odpowiednià orga-
nizacj´ kszta∏cenia oraz specjalne dzia∏a-
nia opiekuƒczo-wychowawcze, zorgani-
zowane zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 71c ust. 2,”

b) skreÊla si´ pkt 4,
c) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) szkole integracyjnej lub oddziale integra-
cyjnym — nale˝y przez to rozumieç odpo-
wiednio szko∏´ lub oddzia∏, w których
uczniowie posiadajàcy orzeczenie o po-
trzebie kszta∏cenia specjalnego uczà si´
i wychowujà razem z pozosta∏ymi ucznia-
mi, zorganizowane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7
pkt 3,”;

4) w art. 5:
a) po ust. 3b dodaje si´ ust. 3c w brzmieniu:

„3c. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego zak∏ada i pro-
wadzi publiczne szko∏y artystyczne.”,

b) w ust. 5a skreÊla si´ wyrazy „szkó∏ artystycz-
nych,”

c) ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà

zak∏adaç i prowadziç szko∏y i placówki, któ-
rych prowadzenie nie nale˝y do ich zadaƒ
w∏asnych, po zawarciu porozumienia z jed-
nostkà samorzàdu terytorialnego, dla której
prowadzenie danego typu szko∏y lub pla-
cówki jest zadaniem w∏asnym.”,

d) po ust. 5b dodaje si´ ust. 5c w brzmieniu:
„5c. Przepis ust. 5b stosuje si´ równie˝ w przy-

padku przekazywania szkó∏ i placówek po-
mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorial-
nego.”,

e) skreÊla si´ ust. 8,
f) w ust. 9 po wyrazie „placówek” dodaje si´ wy-

razy „lub organizowaç wspólnà obs∏ug´ admini-
stracyjnà, finansowà i organizacyjnà prowadzo-
nych szkó∏ i placówek, o której mowa w ust. 7
pkt 3”;

5) art. 5b otrzymuje brzmienie:
„Art. 5b. Prawa i obowiàzki nauczycieli przedszko-

li, szkó∏ i placówek okreÊla ustawa z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194).”;

6) po art. 5b dodaje si´ art. 5c w brzmieniu:
„Art. 5c. W przypadku szkó∏ i placówek prowadzo-

nych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, zadania i kompetencje organu
prowadzàcego okreÊlone w:
1) art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1

oraz art. 62 ust. 1 i 5 — wykonuje odpo-
wiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa,

2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1,
2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39
ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c
ust. 1 — wykonuje odpowiednio: za-
rzàd gminy, zarzàd powiatu, zarzàd wo-
jewództwa,

3) art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a,
art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3,
art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4,
art. 71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82
ust. 1 i 3—5 oraz art. 85 ust. 3 — wyko-
nuje odpowiednio: wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta, marsza∏ek
województwa.”;

7) w art. 6 w pkt 1 wyrazy „podstaw programowych”
zast´puje si´ wyrazami „podstawy programowej”;

8) w art. 7:
a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „przepisach” dodaje

si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 1a”,
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole

publicznej mo˝e byç, za zgodà kuratora
oÊwiaty, zatrudniona osoba nieb´dàca na-
uczycielem, posiadajàca przygotowanie
uznane przez dyrektora szko∏y za odpo-
wiednie do prowadzenia danych zaj´ç.

1b. Osob´, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia
si´ na zasadach okreÊlonych w Kodeksie
pracy, z tym ˝e do osób tych stosuje si´ od-
powiednio przepisy dotyczàce tygodniowe-
go obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç
edukacyjnych nauczycieli oraz ustala si´
wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontrak-
towego.”,

c) w ust. 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ wyrazy „przepis ust. 1a stosuje si´
odpowiednio.”;

9) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szko∏y ponadgimnazjalne:

a) trzyletnie licea profilowane, których ukoƒ-
czenie umo˝liwia uzyskanie Êwiadectwa doj-
rza∏oÊci po zdaniu egzaminu maturalnego,

b) szko∏y zawodowe o okresie nauczania nie
krótszym ni˝ 2 lata i nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata,
których ukoƒczenie daje mo˝liwoÊç dalsze-
go kszta∏cenia w szkole wymienionej w lit. c),
a tak˝e, po zdaniu egzaminu, umo˝liwia uzy-
skanie Êwiadectwa potwierdzajàcego kwali-
fikacje zawodowe,

c) dwuletnie licea uzupe∏niajàce, których ukoƒ-
czenie umo˝liwia uzyskanie Êwiadectwa doj-
rza∏oÊci po zdaniu egzaminu, o którym mo-
wa w lit. a),

d) szko∏y policealne o okresie nauczania nie
d∏u˝szym ni˝ 2 lata, a w przypadku szkó∏ po-
licealnych kszta∏càcych w zawodzie pracow-
nika socjalnego — nie d∏u˝szym ni˝ 2,5 roku,
których ukoƒczenie umo˝liwia absolwentom
szkó∏ wymienionych w lit. a) i c) uzyskanie
Êwiadectwa potwierdzajàcego kwalifikacje
zawodowe, po zdaniu egzaminu.”;

10) w art. 9a w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazie „egzami-
nów” dodaje si´ wyrazy „ , o których mowa w art. 9
ust. 1,”;

11) w art. 9c w ust. 2:
a) w pkt 2 po wyrazie „egzaminów” dodaje si´ wy-

razy „ , o których mowa w art. 9 ust. 1”,
b) w pkt 2a, 3 i 4 po wyrazie „egzaminów” dodaje

si´ wyrazy „ , o których mowa w art. 9 ust. 1,”;

12) w art. 9d po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmie-
niu:
„2a. Dzia∏alnoÊcià Centralnej Komisji Egzaminacyj-

nej i okr´gowych komisji egzaminacyjnych
kierujà dyrektorzy powo∏ywani po przeprowa-
dzeniu konkursu i odwo∏ywani przez ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania.
Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania mo˝e odwo∏aç dyrektora okr´gowej ko-
misji egzaminacyjnej na wniosek lub po zasi´-

gni´ciu opinii dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

2b. Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej i okr´gowych komisji egzaminacyj-
nych powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw oÊwiaty i wychowania na wniosek
dyrektora odpowiednio Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej lub okr´gowej komisji egzami-
nacyjnej.”;

13) w art. 10 w ust. 2 po wyrazach „oÊwiaty i wycho-
wania” dodaje si´ wyrazy „ , a w przypadku szkó∏
artystycznych minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,”;

14) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Âwiadectwa i dyplomy paƒstwowe wydawane

przez uprawnione do tego szko∏y, placówki
kszta∏cenia ustawicznego i placówki kszta∏cenia
praktycznego, zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli
oraz okr´gowe komisje egzaminacyjne sà do-
kumentami urz´dowymi.”;

15) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Wykszta∏cenie podstawowe posiada

osoba, która ukoƒczy∏a szko∏´ podsta-
wowà lub ukoƒczy∏a podstawowe stu-
dium zawodowe. 

2. Wykszta∏cenie gimnazjalne posiada
osoba, która ukoƒczy∏a gimnazjum.

3. Wykszta∏cenie zasadnicze zawodowe
posiada osoba, która:
1) ukoƒczy∏a zasadniczà szko∏´ zawo-

dowà, szko∏´ zasadniczà lub innà
szko∏´ równorz´dnà, albo

2) ukoƒczy∏a szko∏´ zawodowà, o któ-
rej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b).

4. Wykszta∏cenie Êrednie posiada osoba,
która:
1) ukoƒczy∏a szko∏´ ponadpodstawo-

wà, z wyjàtkiem szkó∏ wymienio-
nych w ust. 3 pkt 1, lub

2) ukoƒczy∏a szko∏´ ponadgimnazjal-
nà, z wyjàtkiem szko∏y wymienionej
w ust. 3 pkt 2.”;

16) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Wychowanie przedszkolne, obowiàzek szkolny
i obowiàzek nauki”;

17) w art. 14:
a) w ust.1a dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Obowiàzek szkolny tych dzieci mo˝e byç odro-
czony do koƒca roku szkolnego w tym roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko koƒczy 10 lat.”,

b) w ust. 2 wyrazy „podstawy programowe wycho-
wania przedszkolnego, okreÊlone” zast´puje si´
wyrazami „podstaw´ programowà wychowania
przedszkolnego okreÊlonà”;

18) w art. 16:
a) w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektorzy niepublicznych szkó∏ podstawo-
wych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicz-
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nych szkó∏ podstawowych i gimnazjów,
a tak˝e dyrektorzy szkó∏ specjalnych i oÊrod-
ków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowa-
dzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne nieb´dàce jednostkami samorzàdu
terytorialnego, którym nie ustalono obwo-
dów, o przyj´ciu ucznia do szko∏y sà obowià-
zani powiadomiç dyrektora publicznej szko∏y
podstawowej lub gimnazjum, w których ob-
wodzie uczeƒ mieszka, oraz informowaç go
o spe∏nianiu przez ucznia obowiàzku szkol-
nego.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do

dyrektora publicznej szko∏y podstawowej
i publicznego gimnazjum o ustalonym ob-
wodzie, który przyjà∏ do szko∏y ucznia za-
mieszkujàcego w obwodzie innej szko∏y pu-
blicznej.”,

d) w ust. 7 po wyrazach „obowiàzku szkolnego”
dodaje si´ wyrazy „i obowiàzku nauki”;

19) w art. 17:
a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Obowiàzkiem gminy jest zapewnienie
uczniom niepe∏nosprawnym bezp∏atnego
transportu i opieki w czasie przewozu do
najbli˝szej szko∏y podstawowej, gimnazjum
lub placówki wymienionej w art. 2 pkt 5, do
której uczniowie zostali skierowani przez
organy wymienione w art. 71b ust. 5—5b.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada gminy, z uwzgl´dnieniem ust. 1 i 2,

ustala plan sieci publicznych szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjów prowadzonych przez
gmin´, a tak˝e okreÊla granice obwodów pu-
blicznych szkó∏ podstawowych i gimnazjów,
z wyjàtkiem specjalnych, majàcych siedzib´
na obszarze gminy, z zastrze˝eniem art. 58
ust. 2. W przypadku publicznych szkó∏ pod-
stawowych i gimnazjów prowadzonych
przez inne organy, okreÊlenie granic ich ob-
wodów nast´puje w uzgodnieniu z tymi or-
ganami. Uchwa∏a rady gminy podlega og∏o-
szeniu w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych

szkó∏ ponadgimnazjalnych oraz szkó∏ spe-
cjalnych, z uwzgl´dnieniem szkó∏ ponadgim-
nazjalnych i specjalnych majàcych siedzib´
na obszarze powiatu prowadzonych przez in-
ne organy prowadzàce, tak aby umo˝liwiç
dzieciom i m∏odzie˝y zamieszkujàcym na ob-
szarze powiatu lub przebywajàcym w zak∏a-
dach i jednostkach, o których mowa w art. 3
pkt 1a lit. b), realizacj´ odpowiednio obo-
wiàzku szkolnego lub obowiàzku nauki.”;

20) w art. 22:
a) w ust. 1 w pkt 4 przecinek zast´puje si´ kropkà

i skreÊla si´ pkt 5,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania mo˝e wy∏àczyç stosowanie
niektórych przepisów ustawy w odniesieniu
do szkó∏ i szkolnych punktów konsultacyj-
nych przy placówkach dyplomatycznych
i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej,
o których mowa w art. 5 ust. 3b, w zakresie
wynikajàcym ze szczególnych warunków
funkcjonowania tych szkó∏ i szkolnych punk-
tów konsultacyjnych, a tak˝e wprowadziç
w tym zakresie odr´bne unormowania.”,

c) w ust. 2:
— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) organizacj´ roku szkolnego, uwzgl´dnia-
jàcà w szczególnoÊci terminy rozpoczyna-
nia i koƒczenia zaj´ç dydaktyczno-wycho-
wawczych, przerw Êwiàtecznych i ferii
szkolnych,”

— skreÊla si´ pkt 9, 
— w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem

i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) warunki i sposób organizowania przez

szko∏y i placówki krajoznawstwa i tury-
styki, z uwzgl´dnieniem celów edukacyj-
nych i wychowawczych oraz bezpieczeƒ-
stwa uczniów.”,

d) w ust. 3 wyrazy „w szko∏ach, zak∏adach popraw-
czych i schroniskach” zast´puje si´ wyrazami
„w szko∏ach w zak∏adach poprawczych i w schro-
niskach”,

e) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rozporzàdzenie wydane na podstawie ust. 2

pkt 4 okreÊli warunki zwalniania uczniów
z obowiàzku zdawania odpowiednio spraw-
dzianu lub egzaminu gimnazjalnego.”;

21) w art. 23 skreÊla si´ ust. 3;

22) w art. 24:
a) skreÊla si´ ust. 3,
b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „i specjalnoÊci”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki prowadzenia przez szko∏y kszta∏ce-
nia w zawodach nieobj´tych klasyfikacjà za-
wodów szkolnictwa zawodowego zasadni-
czego i Êredniego technicznego, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci potrzeb lokalnego
rynku pracy.”;

23) w art. 30:
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku odwo∏ania kuratora oÊwiaty wo-
jewoda, z dniem odwo∏ania kuratora, powierza
pe∏nienie jego obowiàzków wicekuratorowi
oÊwiaty.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydata na stanowisko kuratora oÊwiaty

wy∏ania si´ w drodze konkursu. Konkurs
og∏asza wojewoda najpóêniej w ciàgu mie-
siàca od dnia, w którym nastàpi∏o odwo∏anie
kuratora.”,



Dziennik Ustaw Nr 111 — 8480 — Poz. 1194

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Kandydatem na stanowisko kuratora

oÊwiaty mo˝e byç nauczyciel mianowany
lub dyplomowany majàcy wykszta∏cenie
wy˝sze magisterskie oraz posiadajàcy co
najmniej 7-letni sta˝ pracy w swoim zawo-
dzie, w tym co najmniej 3-letni sta˝ na sta-
nowisku wymagajàcym sprawowania nad-
zoru pedagogicznego. 

2b. Konkurs na stanowisko kuratora oÊwiaty
przeprowadza komisja konkursowa powo-
∏ywana przez wojewod´. W sk∏ad komisji
konkursowej wchodzi po dwóch przedsta-
wicieli:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty

i wychowania,
2) wojewody,
3) sejmiku województwa
oraz po jednym przedstawicielu wojewódz-
kich struktur zwiàzków zawodowych o za-
si´gu ogólnokrajowym, zrzeszajàcych na-
uczycieli.”;

24) w art. 31 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkó∏

i placówek w zakresie ich zgodnoÊci z przepi-
sami, przedk∏adane przez organy prowadzàce
szko∏y i placówki przed zatwierdzeniem arku-
szy,”;

25) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W odniesieniu do publicznych szkó∏ i placówek,

o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go wydaje w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw oÊwiaty i wychowania przepisy
okreÊlone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
pkt 1—8.”;

26) w art. 32b wyrazy „z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu” zast´puje si´ wyrazami „z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej”;

27) w art. 34:
a) w ust. 1 po wyrazie „terminie” dodaje si´ wyra-

zy „ , z zastrze˝eniem ust. 5”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje si´, je˝eli na-
ruszenie przepisów ustawy nastàpi∏o
w uchwale organu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego. W tym przypadku kurator
oÊwiaty jest obowiàzany niezw∏ocznie po-
wiadomiç o naruszeniu przepisów ustawy
wojewod´.”;

28) w art. 34a w ust. 1 po wyrazie „administracyjnych”
dodaje si´ wyrazy „ , z uwzgl´dnieniem odr´bnych
przepisów”;

29) w art. 35:
a) w ust. 2a po wyrazie „ogólnokszta∏càcych” do-

daje si´ wyrazy „ , który sprawuje kurator oÊwia-
ty”,

b) w ust. 4 wyrazy „a w szko∏ach zawodowych” za-
st´puje si´ wyrazami „a w szko∏ach i placów-
kach prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe oraz

u pracodawców, u których jest organizowana
praktyczna nauka zawodu,”

c) w ust. 5 po wyrazach „art. 32a” dodaje si´ wyra-
zy „i 32b”;

30) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szko∏à lub placówkà mo˝e równie˝ kierowaç

osoba nieb´dàca nauczycielem, powo∏ana na
stanowisko dyrektora przez organ prowadzàcy,
z tym ˝e osoba ta nie mo˝e sprawowaç nadzo-
ru pedagogicznego. W tym przypadku nadzór
pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujàcy
inne stanowisko kierownicze w szkole lub pla-
cówce.”;

31) w art. 36a:
a) w ust. 3a po wyrazie „szkó∏” dodaje si´ wyrazy

„i placówek publicznych”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrekto-
ra, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzàcy
mo˝e powierzyç pe∏nienie obowiàzków dy-
rektora szko∏y wicedyrektorowi, a w szko-
∏ach, w których nie ma wicedyrektora, na-
uczycielowi tej szko∏y, jednak nie d∏u˝ej ni˝
na okres 6 miesi´cy.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W celu przeprowadzenia konkursu organ

prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ okreÊla re-
gulamin konkursu oraz powo∏uje komisj´
konkursowà w sk∏adzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzà-

cego szko∏´ lub placówk´,
2) dwóch przedstawicieli organu sprawujà-

cego nadzór pedagogiczny,
3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,
c) zak∏adowych organizacji zwiàzkowych,

przy czym przedstawiciel zwiàzku zawo-
dowego nie mo˝e byç zatrudniony
w szkole lub placówce, której konkurs
dotyczy

— z zastrze˝eniem ust. 5a.”,
d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Liczba przedstawicieli organów, o których
mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝ ∏àczna liczba przedstawicieli, o któ-
rych mowa w ust. 5 pkt 3.”,

e) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu
z kuratorem oÊwiaty, mo˝na powierzyç to stano-
wisko na krótszy okres, jednak nie krótszy ni˝
1 rok szkolny.”,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 8,

organ prowadzàcy, po zasi´gni´ciu opinii ra-
dy szko∏y lub placówki i rady pedagogicznej,
w uzgodnieniu z kuratorem oÊwiaty, mo˝e
przed∏u˝yç powierzenie stanowiska na kolej-
ny okres wymieniony w ust. 8.”,
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g) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Przepisy ust. 1—9 stosuje si´ odpowiednio

do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.”,
h) w ust. 10 wyrazy „ust. 1—9” zast´puje si´ wyra-

zami „ust. 1—9a”;

32) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Organ, który powierzy∏ nauczycielowi

stanowisko kierownicze w szkole lub
placówce:
1) odwo∏uje nauczyciela ze stanowiska

kierowniczego w razie:
a) z∏o˝enia przez nauczyciela rezy-

gnacji, za trzymiesi´cznym wypo-
wiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy
lub negatywnej oceny wykonywa-
nia zadaƒ wymienionych
w art. 34a ust. 2 w trybie okreÊlo-
nym przepisami w sprawie oceny
pracy nauczycieli — bez wypowie-
dzenia,

c) z∏o˝enia przez organ sprawujàcy
nadzór pedagogiczny wniosku,
o którym mowa w art. 34 ust. 2a,

2) w przypadkach szczególnie uzasad-
nionych, po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oÊwiaty, a w przypad-
ku szko∏y artystycznej prowadzonej
przez jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego po zasi´gni´ciu opinii mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
mo˝e odwo∏aç nauczyciela ze stano-
wiska kierowniczego w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Wymogu uzyskania pozytywnej opinii
kuratora oÊwiaty nie stosuje si´ do
szkó∏ i placówek prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nie-
b´dàce jednostkami samorzàdu teryto-
rialnego.”;

33) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:
„Art. 38a. Przepisy art. 38 stosuje si´ odpowiednio

do osoby, o której mowa w art. 36
ust. 2.”;

34) w art. 39:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „pedagogiczny” do-

daje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem art. 36 ust. 2”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozu-
mieniu z organem prowadzàcym szko∏´
oraz po zasi´gni´ciu opinii kuratora oÊwia-
ty, ustala profile kszta∏cenia prowadzone
w tym liceum.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie za-

wodowe, w porozumieniu z organem prowa-
dzàcym szko∏´ i po zasi´gni´ciu opinii kura-
tora oÊwiaty oraz opinii odpowiednio woje-
wódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia,
ustala zawody, w których kszta∏ci szko∏a.”;

35) w art. 51:
a) w ust. 1 po wyrazie „wchodzà” dodaje si´ wyra-

zy „ , z zastrze˝eniem ust. 1a,”
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sk∏ad rady szko∏y w szko∏ach podstawo-
wych nie wchodzà uczniowie, a w gimna-
zjach udzia∏ uczniów w radzie szko∏y nie jest
obowiàzkowy.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Powstanie rady szko∏y lub placówki organi-

zuje dyrektor szko∏y lub placówki na wniosek
rady rodziców, a w gimnazjach i szko∏ach po-
nadgimnazjalnych tak˝e na ∏àczny wniosek
samorzàdu uczniowskiego i rady rodziców.”;

36) w art. 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szko∏´ lub placówk´ publicznà zak∏ada si´ na
podstawie aktu za∏o˝ycielskiego, który okre-
Êla jej typ, nazw´ i siedzib´.”,

b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz „gmina” zast´-
puje si´ wyrazami „jednostka samorzàdu teryto-
rialnego”,

c) w ust. 3:
— wyrazy „szko∏y publicznej” zast´puje si´ wy-

razami „szko∏y lub placówki publicznej”,
— wyrazy „szkó∏ publicznych” zast´puje si´ wy-

razami „szkó∏ lub placówek publicznych”,
— wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-

ry i ochrony dziedzictwa narodowego” zast´-
puje si´ wyrazami „zezwolenia ministra w∏a-
Êciwego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego wydanego po uzyskaniu po-
zytywnej opinii kuratora oÊwiaty”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym

mowa w ust. 3, ∏àcznie z projektami aktu za-
∏o˝ycielskiego i statutu, powinien byç z∏o˝o-
ny nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok, w którym ma nastàpiç
uruchomienie szko∏y lub placówki. Termin
ten mo˝e zostaç przed∏u˝ony za zgodà orga-
nu jednostki samorzàdu terytorialnego,
o którym mowa w ust. 3.”,

e) w ust. 5 po wyrazie „szko∏y” dodaje si´ wyrazy
„lub placówki”;

37) w art. 59:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szko∏a i placówka publiczna prowadzona
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
mo˝e zostaç zlikwidowana po uzyskaniu po-
zytywnej opinii kuratora oÊwiaty, a szko∏a
lub placówka publiczna prowadzona przez
innà osob´ prawnà lub osob´ fizycznà — za
zgodà organu, który udzieli∏ zezwolenia na
jej za∏o˝enie. W przypadku szko∏y i placówki
artystycznej wymagana jest pozytywna opi-
nia ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.”,

b) w ust. 4 po wyrazie „szko∏y” dodaje si´ wyrazy
„lub placówki publicznej”;
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38) w art. 60 w ust. 3 po wyrazach „Kurator oÊwiaty”
dodaje si´ wyrazy „ , a w przypadku szkó∏ i placó-
wek artystycznych minister w∏aÊciwy do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego,”;

39) w art. 62:
a) w ust. 1b po wyrazach „z oddzia∏ami specjalny-

mi,” dodaje si´ wyrazy „szkó∏ w zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, w tym w zak∏adach lecznictwa
uzdrowiskowego, w domach pomocy spo∏ecz-
nej, szkó∏ dla doros∏ych,”, a po wyrazach „art. 5
ust. 3b” dodaje si´ wyrazy „i art. 35 ust. 2a”,

b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Przepis ust. 1a nie wy∏àcza mo˝liwoÊci zor-

ganizowania wspólnej obs∏ugi, o której mo-
wa w art. 5 ust. 9.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organ prowadzàcy zespó∏ szkó∏ lub placó-

wek albo szkó∏ i placówek mo˝e wy∏àczyç
z zespo∏u niektóre szko∏y lub placówki, w∏à-
czyç do zespo∏u inne szko∏y lub placówki,
a tak˝e mo˝e rozwiàzaç zespó∏ za zgodà ku-
ratora oÊwiaty. W przypadku wy∏àczenia
szkó∏ lub placówek z zespo∏u oraz rozwiàza-
nia zespo∏u przepisów art. 58 i 59 nie stosuje
si´.”,

d) w ust. 6 po wyrazach „lub placówki” dodaje si´
wyrazy „albo szko∏y i placówki”;

40) w art. 64:
a) w pkt 1 i 2 wyraz „lekcyjne” zast´puje si´ wyra-

zem „edukacyjne”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaj´cia dydaktyczno-wyrównawcze i specja-
listyczne organizowane dla uczniów majà-
cych trudnoÊci w nauce oraz inne zaj´cia
wspomagajàce rozwój dzieci i m∏odzie˝y
z zaburzeniami rozwojowymi, które mogà
byç prowadzone tak˝e z udzia∏em wolonta-
riuszy,”

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w szko∏ach prowadzàcych kszta∏cenie zawo-

dowe — praktyczna nauka zawodu.”;

41) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-

wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje, organizacj´ oraz sposób
dzia∏ania placówek kszta∏cenia ustawicznego
i placówek kszta∏cenia praktycznego, w tym
oÊrodków dokszta∏cania i doskonalenia zawo-
dowego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci mo˝li-
woÊç uzyskania lub uzupe∏niania przez m∏o-
dzie˝ i osoby doros∏e kwalifikacji zawodowych
w dostosowaniu do wymogów rynku pracy,
a tak˝e mo˝e okreÊliç formy kszta∏cenia w tych
placówkach, za które mogà byç pobierane op∏a-
ty, bioràc pod uwag´ koszty kszta∏cenia.”;

42) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. 1. Praktyczna nauka zawodu mo˝e odby-

waç si´ w placówkach kszta∏cenia usta-
wicznego, placówkach kszta∏cenia

praktycznego, warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych, szkolnych go-
spodarstwach pomocniczych, u praco-
dawców, a tak˝e w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych.

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa si´
w podmiotach, o których mowa
w ust. 1, na podstawie umowy zawartej
pomi´dzy szko∏à a tym podmiotem.
Umowa powinna okreÊlaç w szczegól-
noÊci sposób ponoszenia kosztów re-
alizowania praktycznej nauki zawodu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do prak-
tycznej nauki zawodu organizowanej
przez szko∏´ w swoich warsztatach, pra-
cowniach szkolnych oraz szkolnych go-
spodarstwach pomocniczych dla
uczniów tej szko∏y.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki i tryb organizowania praktycznej
nauki zawodu w warsztatach szkol-
nych, pracowniach szkolnych i szkol-
nych gospodarstwach pomocniczych,
a tak˝e w innych podmiotach wymie-
nionych w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zakres spraw, które po-
winny byç okreÊlone w umowie, o któ-
rej mowa w ust. 2, w tym prawa i obo-
wiàzki podmiotów, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e kwalifikacje wymagane
od osób prowadzàcych praktycznà na-
uk´ zawodu i przys∏ugujàce im upraw-
nienia.

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio do m∏odocianych pracowni-
ków odbywajàcych praktycznà nauk´
zawodu w ramach odbywania przygo-
towania zawodowego. W przypadku
m∏odocianego pracownika umow´
z podmiotem, o którym mowa w ust. 1,
zawiera pracodawca, który zatrudnia
tego m∏odocianego.”;

43) w art. 71:
a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „oraz innych” zast´puje

si´ wyrazami „ , w tym”, 
b) w ust. 2 wyrazy „ , a tak˝e zapewnienie warun-

ków bezpieczeƒstwa wychowanków” zast´puje
si´ wyrazami „i zapewnienie warunków bezpie-
czeƒstwa wychowanków, a tak˝e okreÊli warun-
ki i zasady dzia∏ania wolontariuszy”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1

pkt 2, powinno uwzgl´dniaç warunki zaspo-
kajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dzieci i m∏odzie˝y, pomoc dzieciom i m∏o-
dzie˝y w wyborze kierunku dalszego kszta∏-
cenia i zawodu, realizacj´ zadaƒ profilaktycz-
nych i wspierajàcych rol´ wychowawczà
i edukacyjnà szko∏y i rodziny oraz udzielanie
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pomocy dzieciom i m∏odzie˝y przez wolonta-
riuszy.”;

44) w art. 71b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kszta∏ceniem specjalnym obejmuje si´ dzie-
ci i m∏odzie˝ z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi, wymagajàce stosowania spe-
cjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Kszta∏cenie to mo˝e byç prowadzone w for-
mie nauki w szko∏ach ogólnodost´pnych,
szko∏ach lub oddzia∏ach integracyjnych,
szko∏ach lub oddzia∏ach specjalnych i oÊrod-
kach, o których mowa w art. 2 pkt 5.”,

b) w ust. 2 wyrazy „formy kszta∏cenia i wychowa-
nia, które stosownie do potrzeb umo˝liwiajà” za-
st´puje si´ wyrazami „kszta∏cenie i wychowa-
nie, które stosownie do potrzeb umo˝liwia”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. W przedszkolach i szko∏ach podstawowych,

w tym specjalnych, oraz w oÊrodkach,
o których mowa w art. 2 pkt 5, mo˝e byç or-
ganizowane wczesne wspomaganie rozwo-
ju dziecka majàce na celu stymulowanie
psychofizycznego rozwoju dziecka od chwi-
li wykrycia niepe∏nosprawnoÊci do podj´-
cia nauki w szkole, prowadzone bezpoÊred-
nio z dzieckiem oraz jego rodzinà.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych i szkó∏
podstawowych specjalnych oraz oÊrodków,
o których mowa w art. 2 pkt 5, a tak˝e dyrek-
torzy w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania dziecka szkó∏ podstawowych
ogólnodost´pnych i integracyjnych mogà
organizowaç wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka, w porozumieniu z organami
prowadzàcymi.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju dziecka oraz orzeczenia o po-
trzebie kszta∏cenia specjalnego albo indywi-
dualnego nauczania, a tak˝e o potrzebie za-
j´ç rewalidacyjno-wychowawczych, organi-
zowanych zgodnie z odr´bnymi przepisami,
wydajà zespo∏y orzekajàce dzia∏ajàce w pu-
blicznych poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, w tym publicznych poradniach
specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie
kszta∏cenia specjalnego okreÊla zalecane
formy kszta∏cenia specjalnego, z uwzgl´d-
nieniem rodzaju zaburzeƒ i odchyleƒ rozwo-
jowych, z zastrze˝eniem ust. 3a.”,

e) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju dziecka, o których mowa
w ust. 3, mogà wydawaç równie˝ niepu-
bliczne poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, w tym niepubliczne poradnie spe-
cjalistyczne, za∏o˝one zgodnie z art. 82 oraz
zatrudniajàce pracowników posiadajàcych
kwalifikacje okreÊlone dla pracowników pu-
blicznych poradni psychologiczno-pedago-
gicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagaƒ
edukacyjnych wynikajàcych z programu na-
uczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudno-
Êci w uczeniu si´, uniemo˝liwiajàce spro-
stanie tym wymaganiom, wydajà równie˝
niepubliczne poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne, w tym niepubliczne specjali-
styczne poradnie psychologiczno-pedago-
giczne za∏o˝one zgodnie z art. 82 oraz za-
trudniajàce pracowników posiadajàcych
kwalifikacje okreÊlone dla pracowników pu-
blicznych poradni psychologiczno-pedago-
gicznych.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-

mieszkania dziecka posiadajàcego orzecze-
nie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego, na
wniosek rodziców, zapewnia odpowiednià
form´ kszta∏cenia, uwzgl´dniajàc rodzaj za-
burzeƒ i odchyleƒ rozwojowych, z zastrze˝e-
niem ust. 5a, a dyrektor szko∏y, do której
ucz´szcza uczeƒ posiadajàcy orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania,
w porozumieniu z organem prowadzàcym
szko∏´, organizuje indywidualne naucza-
nie.”, 

g) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Je˝eli orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia

specjalnego zaleca kszta∏cenie dziecka od-
powiednio w przedszkolu specjalnym albo
w przedszkolu, szkole podstawowej lub
gimnazjum, ogólnodost´pnych lub integra-
cyjnych, odpowiednià form´ kszta∏cenia,
na wniosek rodziców, zapewnia jednostka
samorzàdu terytorialnego w∏aÊciwa ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka,
do której zadaƒ w∏asnych nale˝y prowadze-
nie przedszkoli lub szkó∏.

5b. Je˝eli powiat w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania dziecka nie prowadzi
szko∏y specjalnej lub oÊrodka, o którym mo-
wa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze wzgl´du
na rodzaj zaburzeƒ i odchyleƒ rozwojo-
wych, starosta tego powiatu kieruje dziecko
do najbli˝szego powiatu prowadzàcego ta-
kà szko∏´ lub oÊrodek. Starosta najbli˝szego
powiatu prowadzàcego takà szko∏´ lub
oÊrodek nie mo˝e odmówiç przyj´cia dziec-
ka do szko∏y lub oÊrodka.”,

h) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki organizowania wczesnego

wspomagania rozwoju dzieci, o których
mowa w ust. 2a, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci form wspó∏pracy z rodzi-
nà dziecka,

2) warunki organizowania kszta∏cenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i m∏odzie˝y,
o których mowa w ust. 1, w tym warunki
przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów oraz ich formy, w przedszkolach
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i szko∏ach lub oddzia∏ach specjalnych
oraz w oÊrodkach, o których mowa
w art. 2 pkt 5, uwzgl´dniajàc szczególne
potrzeby psychofizyczne i edukacyjne
tych dzieci i m∏odzie˝y,

3) warunki organizowania kszta∏cenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i m∏odzie˝y,
o których mowa w ust. 1, w tym warunki
przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów oraz ich formy, w przedszkolach
i szko∏ach ogólnodost´pnych oraz przed-
szkolach i szko∏ach lub oddzia∏ach inte-
gracyjnych, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci koniecznoÊç dostosowania progra-
mów nauczania oraz metod pracy do kon-
cepcji programowej i organizacyjnej
kszta∏cenia w formach integracyjnych,
a tak˝e zatrudnienie specjalistów dla jej
realizacji.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb organizowania indywidualne-
go nauczania, o którym mowa w ust. 1a,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wymiar go-
dzin zaj´ç edukacyjnych realizowanych bez-
poÊrednio z uczniem.”; 

45) po art. 71b dodaje si´ art. 71c w brzmieniu:
„Art. 71c. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej, w tym za-

k∏ad opiekuƒczo-leczniczy i zak∏ad
lecznictwa uzdrowiskowego, a tak˝e
jednostka pomocy spo∏ecznej, w któ-
rych zorganizowana jest szko∏a spe-
cjalna, zapewniajà korzystanie z po-
mieszczeƒ dla prowadzenia zaj´ç edu-
kacyjnych i wychowawczych. Warunki
korzystania z pomieszczeƒ oraz pono-
szenia kosztów ich utrzymania okreÊla
umowa zawarta pomi´dzy zak∏adem
a organem prowadzàcym szko∏´.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´
kszta∏cenia oraz warunki i formy reali-
zowania specjalnych dzia∏aƒ opiekuƒ-
czo-wychowawczych w szko∏ach,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc szczególne potrzeby psychofizycz-
ne dzieci i m∏odzie˝y.”;

46) w art. 77 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „opiekuƒczo-
-wychowawczych i resocjalizacyjnych,”; 

47) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:
„Art. 77a. 1. W celu doskonalenia zawodowego

nauczycieli mogà byç tworzone pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, zwa-
ne dalej «placówkami doskonalenia».

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
prowadzà równie˝ nauczyciele, któ-
rym powierzono zadania doradców
metodycznych. 

3. Niepubliczne placówki doskonalenia
mogà zak∏adaç i prowadziç osoby
prawne nieb´dàce jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego oraz osoby fi-
zyczne. W zakresie nieuregulowanym
w przepisach wydanych na podstawie
art. 78 ust. 1 do niepublicznych placó-
wek doskonalenia stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 8.”;

48) w art. 78:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb tworzenia, przekszta∏cania i li-
kwidowania oraz organizacj´ i sposób dzia-
∏ania placówek doskonalenia, w tym zakres
ich dzia∏alnoÊci obowiàzkowej oraz zadania
doradców metodycznych, warunki i tryb po-
wierzania nauczycielom zadaƒ doradcy me-
todycznego, z uwzgl´dnieniem zapewnienia
nauczycielom dost´pu do form doskonale-
nia umo˝liwiajàcych podnoszenie wiedzy
ogólnej i umiej´tnoÊci zawodowych.”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „publicznych”;

49) w art. 79:
a) w ust. 2 po wyrazie „przepisach” dodaje si´ wy-

razy „ , z zastrze˝eniem ust. 2a”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Szko∏y i placówki artystyczne oraz placówki
doskonalenia nauczycieli b´dàce jednost-
kami bud˝etowymi mogà uzyskiwaç Êrodki
finansowe z tytu∏u dzia∏alnoÊci us∏ugowej,
wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych
êróde∏ okreÊlonych w przepisach o finan-
sach publicznych. Ârodki te sà przekazywa-
ne na rachunek Êrodków specjalnych tych
szkó∏ lub placówek z przeznaczeniem na po-
praw´ warunków realizacji ustawowych
i statutowych zadaƒ szko∏y lub placówki.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´ wyrazy
„i 2a”;

50) w art. 80:
a) w ust. 1 wyrazy „Przedszkola i szko∏y” zast´puje

si´ wyrazami „Przedszkola, szko∏y i placówki”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2
pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne
i fizyczne otrzymujà na ka˝dego wychowan-
ka dotacj´ z bud˝etu powiatu w wysokoÊci
równej wydatkom przewidzianym na jedne-
go wychowanka w placówkach tego same-
go typu i rodzaju prowadzonych przez po-
wiat. W przypadku braku na obszarze po-
wiatu placówki publicznej danego typu lub
rodzaju podstawà ustalenia wysokoÊci do-
tacji jest kwota przewidziana na jednego
wychowanka placówki danego typu lub ro-
dzaju, w cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogól-
nej dla jednostek samorzàdu terytorialne-
go.
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3b. Placówki publiczne prowadzone przez oso-
by prawne i fizyczne, niewymienione
w ust. 3a, mogà otrzymywaç dotacje z bu-
d˝etu powiatu w wysokoÊci i na zasadach
ustalonych przez rad´ powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2—3a, sà
przekazywane w 12 cz´Êciach w terminie do
ostatniego dnia ka˝dego miesiàca.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu tery-

torialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji, o których mowa w ust. 2—3a,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci podstaw´
obliczania dotacji i zakres danych, które po-
winny byç zawarte we wniosku o udzielenie
dotacji.”,

d) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:
„5. Publiczne szko∏y artystyczne niewymienione

w art. 79 otrzymujà na ka˝dego ucznia dota-
cj´ z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci równej
wydatkom przewidzianym na jednego
ucznia w szko∏ach tego samego typu prowa-
dzonych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, sà przeka-
zywane w 12 cz´Êciach w terminie do ostat-
niego dnia ka˝dego miesiàca.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o któ-
rych mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci podstaw´ obliczania dotacji i zakres
danych, które powinny byç zawarte we wnio-
sku o udzielenie dotacji.”;

51) w art. 82 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okreÊlenie typu szko∏y lub rodzaju placówki

oraz daty rozpocz´cia jej funkcjonowania,
w przypadku liceum profilowanego — profilu
lub profili kszta∏cenia, a w przypadku szko∏y
prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe — nazw za-
wodów, w jakich szko∏a b´dzie kszta∏ciç,”;

52) w art. 83a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 2 i dodaje si´ ust. 1 w brzmieniu:
„1. Do prowadzenia szko∏y lub placówki nie majà

zastosowania przepisy o dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.”;

53) w art. 85 w ust. 3 po wyrazach „kuratora oÊwiaty”
dodaje si´ wyrazy „ , w przypadku szkó∏ medycz-
nych — tak˝e opini´ ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia”;

54) w art. 90:
a) w ust. 2 wyrazy „ , szko∏y artystyczne i szko∏y po-

nadgimnazjalne” zast´puje si´ wyrazami „oraz
szko∏y ponadgimnazjalne”,

b) w ust. 2a po wyrazie „przys∏ugujà” dodaje si´
wyrazy „na ka˝dego ucznia”,

c) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
przys∏ugujà na ka˝dego ucznia w wysoko-
Êci nie ni˝szej ni˝ 75% ustalonych w bud˝e-
cie danej gminy wydatków bie˝àcych pono-
szonych w przedszkolach publicznych
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod wa-
runkiem ̋ e osoba prowadzàca niepubliczne
przedszkole poda organowi w∏aÊciwemu
do udzielania dotacji planowanà liczb´
uczniów nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia
roku poprzedzajàcego rok udzielania dota-
cji. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego podstawà do usta-
lenia wysokoÊci dotacji sà wydatki bie˝àce
ponoszone przez najbli˝szà gmin´ na pro-
wadzenie przedszkola publicznego.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotacje dla niepublicznych szkó∏ o uprawnie-

niach szkó∏ publicznych niewymienionych
w ust. 2a przys∏ugujà na ka˝dego ucznia
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 50% ustalonych
w bud˝ecie odpowiednio danej gminy lub
powiatu wydatków bie˝àcych ponoszonych
w szko∏ach publicznych tego samego typu
i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,
pod warunkiem ̋ e osoba prowadzàca niepu-
blicznà szko∏´ poda organowi w∏aÊciwemu
do udzielania dotacji planowanà liczb´
uczniów nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia
roku poprzedzajàcego rok udzielania dotacji.
W przypadku braku na terenie gminy lub po-
wiatu szko∏y publicznej danego typu i rodza-
ju podstawà do ustalenia wysokoÊci dotacji
sà wydatki bie˝àce ponoszone przez najbli˝-
szà gmin´ lub powiat na prowadzenie szko∏y
publicznej danego typu lub rodzaju.”,

e) w ust. 3a po wyrazie „otrzymujà” dodaje si´ wy-
razy „na ka˝dego wychowanka”, a wyraz „ty-
pu” zast´puje si´ wyrazem „rodzaju”,

f) po ust. 3b dodaje si´ ust. 3c w brzmieniu:
„3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2—3a, sà

przekazywane w 12 cz´Êciach w terminie do
ostatniego dnia ka˝dego miesiàca.”,

g) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu tery-

torialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji, o których mowa w ust. 2a—3b,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci podstaw´
obliczania dotacji i zakres danych, które po-
winny byç zawarte we wniosku o udzielenie
dotacji.”,

h) dodaje si´ ust. 4a—4f w brzmieniu:
„4a. Niepubliczne szko∏y artystyczne o upraw-

nieniach szkó∏ publicznych otrzymujà dota-
cje z bud˝etu paƒstwa.

4b. Dotacje dla niepublicznych szkó∏ artystycz-
nych o uprawnieniach szkó∏ publicznych,
w których realizowany jest obowiàzek
szkolny lub obowiàzek nauki, przys∏ugujà
na ka˝dego ucznia w wysokoÊci nie ni˝szej
ni˝ kwota wydatków bie˝àcych ustalonych
dla szkó∏ tego samego typu prowadzonych
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przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod wa-
runkiem ̋ e osoba prowadzàca niepublicznà
szko∏´ poda ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego planowanà liczb´ uczniów, nie
póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku po-
przedzajàcego rok udzielania dotacji.

4c. Dotacje dla niepublicznych szkó∏ artystycz-
nych o uprawnieniach szkó∏ publicznych,
niewymienionych w ust. 4b,  przys∏ugujà na
ka˝dego ucznia w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
50% wydatków bie˝àcych ustalonych dla
szkó∏ tego samego typu prowadzonych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod wa-
runkiem ˝e osoba prowadzàca niepublicznà
szko∏´ poda ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego planowanà liczb´ uczniów, nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedza-
jàcego rok udzielania dotacji.

4d. Niepubliczne szko∏y artystyczne nieposia-
dajàce uprawnieƒ szko∏y publicznej mogà
otrzymywaç dotacje z bud˝etu paƒstwa.

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a—4c, sà
przekazywane w 12 cz´Êciach w terminie do
ostatniego dnia ka˝dego miesiàca.

4f.  Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb udzielania i rozliczania dota-
cji, o których mowa w ust. 4a—4d, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci podstaw´ obliczania
dotacji i zakres danych, które powinny byç
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”;

55) po art. 90 dodaje si´ art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna nie-

b´dàca jednostkà samorzàdu teryto-
rialnego, prowadzàca szko∏y publicz-
ne, szko∏y niepubliczne lub placówki,
mo˝e dla celów organizacyjnych po-
∏àczyç je w zespó∏ i okreÊliç zasady
dzia∏ania zespo∏u. Po∏àczenie nie na-
rusza odr´bnoÊci szkó∏ lub placówek
w zakresie okreÊlonym w ustawie,
w szczególnoÊci w zakresie uzyskiwa-
nia zezwolenia, cofania zezwolenia,
wpisywania do ewidencji i wykreÊla-
nia z niej, uzyskiwania i utraty upraw-
nieƒ szko∏y publicznej oraz uzyskiwa-
nia dotacji.

2. Zespó∏, o którym mowa w ust. 1, wpi-
suje si´ jako odr´bny podmiot do kra-
jowego rejestru urz´dowego pod-
miotów gospodarki narodowej.”; 

56) po art. 95 dodaje si´ art. 95a w brzmieniu:
„Art. 95a. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty

i wychowania, w porozumieniu z mini-

strem w∏aÊciwym do spraw pracy, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, ogólne
przepisy bezpieczeƒstwa i higieny obo-
wiàzujàce w publicznych i niepublicz-
nych szko∏ach i placówkach, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci warunków pra-
cy i nauki w czasie pobytu w szkole,
w tym w warsztatach, laboratoriach
i pracowniach szkolnych oraz w czasie
zaj´ç z wychowania fizycznego, w czasie
zawodów sportowych i wycieczek tury-
stycznych, oraz post´powanie w spra-
wach wypadków uczniów.”;

57) u˝yte w art. 9 ust. 3, art. 32a ust. 1 i 2, art. 36 ust. 3,
art. 47 ust. 1, art. 58 ust. 5, art. 82 ust. 3, art. 85 ust. 2
i 3 oraz art. 89 ustawy w ró˝nych przypadkach wy-
razy „minister w∏aÊciwy do spraw kultury” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12, poz. 96 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazach „poz. 943” dodaje si´
przecinek, a wyrazy „oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126” zast´puje si´ wyrazami „z 1998 r.
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.
1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194”;

2) w art. 2:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Licea profilowane oraz szko∏y zawodowe sà
tworzone z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Licea uzupe∏niajàce sà tworzone z dniem

1 wrzeÊnia 2004 r.
5. Szko∏y policealne, o których mowa w art. 9

ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy wymienionej
w art. 1, sà tworzone z dniem 1 wrzeÊnia
2005 r.”;

3) po art. 2 dodaje si´ art. 2a—2e w brzmieniu:
„Art. 2a. 1. Z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r., a w przy-

padku szkó∏ dla doros∏ych — z dniem
1 wrzeÊnia 2003 r., likwiduje si´ klas´
pierwszà, a w latach nast´pnych kolej-
ne klasy dotychczasowej szko∏y zasad-
niczej i szkó∏ Êrednich, z wyjàtkiem
technikum oraz liceum na podbudowie
programowej szko∏y zasadniczej oraz
szko∏y policealnej i szko∏y pomatural-
nej, z zastrze˝eniem art. 6a.

2. Na rok szkolny 2001/2002, a w przypad-
ku szkó∏ dla doros∏ych — na rok szkol-
ny 2003/2004, nie prowadzi si´ rekruta-
cji kandydatów do klasy pierwszej do-
tychczasowej szko∏y zasadniczej i szkó∏
Êrednich, z wyjàtkiem technikum oraz
liceum na podbudowie programowej
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szko∏y zasadniczej oraz szko∏y policeal-
nej i szko∏y pomaturalnej.

Art. 2b. 1. Z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r., a w przypad-
ku szkó∏ dla doros∏ych — z dniem
1 wrzeÊnia 2006 r., likwiduje si´ klas´
pierwszà, a w latach nast´pnych kolejne
klasy dotychczasowego technikum oraz
liceum na podbudowie programowej
szko∏y zasadniczej, z zastrze˝eniem
art. 6a.

2. Na rok szkolny 2004/2005, a w przypad-
ku szkó∏ dla doros∏ych — na rok szkolny
2006/2007, nie prowadzi si´ rekrutacji
kandydatów do klasy pierwszej techni-
kum wymienionego w ust. 1.

Art. 2c. 1. Z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r. organy pro-
wadzàce dotychczasowe szko∏y zasad-
nicze oraz szko∏y Êrednie, z wyjàtkiem
techników oraz liceów na podbudowie
programowej szko∏y zasadniczej, szkó∏
policealnych i szkó∏ pomaturalnych
oraz szkó∏ dla doros∏ych — przekszta∏cà
je w szko∏y ponadgimnazjalne, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b)
ustawy wymienionej w art. 1.

2. Organ prowadzàcy mo˝e w okresie od
1 wrzeÊnia 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r.
prowadziç w dotychczasowej szkole po-
nadpodstawowej dla doros∏ych oddzia-
∏y szko∏y ponadgimnazjalnej dla doro-
s∏ych. W takim przypadku w nazwie
szko∏y ponadpodstawowej dodaje si´
informacj´ o prowadzeniu oddzia∏ów
okreÊlonego typu szko∏y ponadgimna-
zjalnej.

3. Do oddzia∏ów, o których mowa w ust. 2,
stosuje si´ przepisy dotyczàce szkó∏ po-
nadgimnazjalnych, a uczniowie tych od-
dzia∏ów otrzymujà Êwiadectwa ustalone
dla tych szkó∏, opatrzone piecz´cià do-
tychczasowej szko∏y ponadpodstawo-
wej.

4. Z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r. organy pro-
wadzàce dotychczasowe technika oraz
licea na podbudowie programowej
szko∏y zasadniczej oraz dotychczasowe
szko∏y ponadpodstawowe dla doro-
s∏ych — przekszta∏cà je w szko∏y ponad-
gimnazjalne, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3 lit. a)—c) ustawy wymienio-
nej w art. 1, po zasi´gni´ciu opinii kura-
tora oÊwiaty oraz urz´du pracy i rady za-
trudnienia odpowiednio powiatowych
lub wojewódzkich.

5. Z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r. dotychczaso-
we szko∏y policealne i szko∏y pomatural-
ne — stajà si´ szko∏ami policealnymi,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d)
ustawy wymienionej w art. 1.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´, je˝e-
li organ prowadzàcy dotychczasowà
szko∏´ ponadpodstawowà postanowi∏
o stopniowej likwidacji szko∏y z zapew-

nieniem mo˝liwoÊci jej ukoƒczenia
przez dotychczasowych uczniów.

7. Przepisy ust. 1—5 nie uchybiajà upraw-
nieniom organów prowadzàcych do za-
k∏adania szkó∏, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1.

8. Do przekszta∏ceƒ, o których mowa
w ust. 1, 4 i 5, nie stosuje si´ przepisów
art. 59 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 2d. Szko∏a ponadpodstawowa, o której mowa
w art. 2c ust. 6, do czasu zakoƒczenia li-
kwidacji mo˝e byç po∏àczona w zespó∏
z innà szko∏à ponadpodstawowà tego sa-
mego lub innego typu oraz ze szko∏à po-
nadgimnazjalnà.

Art. 2e. Przepisy art. 2a—2d stosuje si´ odpo-
wiednio do dotychczasowych ponadpod-
stawowych szkó∏ specjalnych oraz szkó∏
dwuj´zycznych o wyd∏u˝onym cyklu
kszta∏cenia.”;

4) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-

wania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób i terminy dostosowania dzia∏alnoÊci do-
tychczasowych szkó∏ podstawowych do wymo-
gów nowego systemu szkolnego oraz tworze-
nia gimnazjów, z uwzgl´dnieniem zasady zapo-
biegania rozdrobnieniu sieci szkolnej.”;

5) po art. 6 dodaje si´ art. 6a—6c w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Uczniowie dotychczasowej szko∏y po-

nadpodstawowej, którzy nie ukoƒczà
klasy ulegajàcej likwidacji i nie uzyska-
jà tym samym promocji do klasy pro-
gramowo wy˝szej, mogà jednorazowo
powtórzyç t´ klas´ i kontynuowaç na-
uk´ w zakresie szko∏y ponadpodstawo-
wej w oddziale zbiorczym dla uczniów
niepromowanych lub w szkole dla do-
ros∏ych, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Organy prowadzàce dotychczasowe
szko∏y ponadpodstawowe zorganizujà
dla uczniów, o których mowa w ust. 1,
oddzia∏y zbiorcze obejmujàce odpo-
wiednie klasy dotychczasowej szko∏y
ponadpodstawowej albo zapewnià tym
uczniom mo˝liwoÊç kontynuowania
nauki w zakresie szko∏y ponadpodsta-
wowej w innej formie.

3. Uczniowie klas drugich dotychczaso-
wych szkó∏ ponadpodstawowych, z wy-
jàtkiem uczniów techników oraz liceów
na podbudowie programowej szko∏y
zasadniczej, uczniów szkó∏ policeal-
nych i pomaturalnych oraz uczniów
szkó∏ ponadpodstawowych dla doro-
s∏ych, którzy w roku szkolnym
2001/2002 nie uzyskajà promocji do kla-
sy trzeciej, mogà z dniem 1 wrzeÊnia
2002 r. podjàç nauk´ odpowiednio
w klasie pierwszej liceum profilowane-
go lub szko∏y zawodowej.
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4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio
w roku szkolnym 2003/2004 do uczniów
dotychczasowych szkó∏ ponadpodsta-
wowych dla doros∏ych.

Art. 6b. 1. W szko∏ach ponadgimnazjalnych utwo-
rzonych w wyniku przekszta∏cenia do-
tychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych prowadzi si´ klasy dotychczaso-
wych szkó∏ ponadpodstawowych a˝ do
czasu likwidacji tych klas zgodnie
z przepisami art. 2a i 2b.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, oraz
oddzia∏ów zbiorczych, o których mowa
w art. 6a ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy
dotyczàce dotychczasowych szkó∏ po-
nadpodstawowych.

3. Uczniowie klas i oddzia∏ów, o których
mowa w ust. 1 i 2, otrzymujà Êwiadec-
twa i dyplomy ustalone dla dotychcza-
sowych szkó∏ ponadpodstawowych,
opatrzone piecz´ciami dotychczasowej
szko∏y ponadpodstawowej.

Art. 6c. W przypadku postawienia w stan likwida-
cji dotychczasowej szko∏y ponadpodsta-
wowej, do czasu zakoƒczenia cyklu kszta∏-
cenia przez wszystkie klasy, szko∏a ta dzia-
∏a zgodnie z przepisami dotyczàcymi do-
tychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych.”;

6) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Dyrektorzy dotychczasowych publicz-

nych szkó∏ ponadpodstawowych,
z dniem przekszta∏cenia tych szkó∏
w szko∏y ponadgimnazjalne, stajà si´
dyrektorami szkó∏ ponadgimnazjalnych
i zajmujà to stanowisko do koƒca okre-
su, na jaki im powierzono stanowisko
dyrektora dotychczasowej szko∏y po-
nadpodstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do dyrektorów zespo∏ów szkó∏, w sk∏ad
których wchodzà dotychczasowe szko-
∏y ponadpodstawowe.”;

7) po art. 10 dodaje si´ art. 10a—10g w brzmieniu:
„Art. 10a. Rady powiatów, po uzgodnieniu z kura-

torem oÊwiaty oraz po zasi´gni´ciu opi-
nii powiatowego urz´du pracy i powia-
towej rady zatrudnienia, w terminie do
dnia 31 paêdziernika 2001 r., ustalà
i og∏oszà plany sieci publicznych szkó∏
ponadgimnazjalnych, o których mowa
w art. 2 ust. 3.

Art. 10b. Organy prowadzàce dotychczasowe pu-
bliczne szko∏y ponadpodstawowe, w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2001 r., przygo-
tujà dokumenty zwiàzane odpowiednio
z przekszta∏ceniem lub likwidacjà do-
tychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych oraz tworzeniem szkó∏ ponadgim-
nazjalnych w roku szkolnym 2002/2003,
w szczególnoÊci akty przekszta∏cenia lub
likwidacji dotychczasowych szkó∏ po-

nadpodstawowych oraz akty za∏o˝yciel-
skie i statuty szkó∏ nowo zak∏adanych.

Art. 10c. 1. Dyrektorzy dotychczasowych publicz-
nych szkó∏ ponadpodstawowych, któ-
re podlegajà przekszta∏ceniu w szko∏y
ponadgimnazjalne, sà obowiàzani co
najmniej na 6 miesi´cy przed dniem
przekszta∏cenia:
1) sporzàdziç wykazy nauczycieli, któ-

rzy w zwiàzku z przekszta∏ceniem
szkó∏ nie b´dà mogli byç zatrudnie-
ni w pe∏nym wymiarze w szkole po-
nadgimnazjalnej,

2) poinformowaç zainteresowanych
nauczycieli o umieszczeniu w wyka-
zie, o którym mowa w pkt 1,

3) przekazaç wykazy, o których mowa
w pkt 1, do wiadomoÊci organowi
prowadzàcemu szko∏´ i kuratorowi
oÊwiaty,

4) ustaliç w przypadku dyrektorów
szkó∏ przekszta∏canych w licea profi-
lowane planowane profile kszta∏ce-
nia, a w przypadku dyrektorów szkó∏
przekszta∏canych w szko∏y zawodo-
we planowane zawody, z uwzgl´d-
nieniem odpowiednio art. 39
ust. 4a i 5 ustawy wymienionej
w art. 1.

2. Nauczyciele nieumieszczeni w wyka-
zie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
inni pracownicy dotychczasowej pu-
blicznej szko∏y ponadpodstawowej
przekszta∏canej w szko∏´ ponadgim-
nazjalnà stajà si´ pracownikami szko-
∏y ponadgimnazjalnej z dniem prze-
kszta∏cenia.

Art. 10d. Starostowie oraz osoby prawne i osoby
fizyczne, o których mowa w art. 11a,
przedstawià w∏aÊciwym kuratorom
oÊwiaty:
1) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r.

informacj´ o siedzibach szkó∏ ponad-
gimnazjalnych rozpoczynajàcych
dzia∏alnoÊç z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.,

2) w terminie do dnia 15 marca 2002 r.
informacj´ o planowanych profilach
kszta∏cenia w poszczególnych liceach
profilowanych, kierunkach kszta∏ce-
nia zawodowego w szko∏ach zawodo-
wych rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r. oraz o licz-
bie miejsc w tych szko∏ach, a tak˝e
liczbie miejsc w internatach i bur-
sach.

Art. 10e. 1. Kuratorzy oÊwiaty, w terminie do dnia
15 kwietnia 2002 r., opracujà i przeka-
˝à dyrektorom gimnazjów na obszarze
województwa zbiorczà informacj´ dla
absolwentów gimnazjów zawierajàcà
wskazanie publicznych szkó∏ ponad-
gimnazjalnych na obszarze wojewódz-
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twa rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r. oraz prowa-
dzonych w nich profili i kierunków
kszta∏cenia zawodowego.

2. Organy prowadzàce publiczne szko∏y
ponadgimnazjalne, w terminie 14 dni
po zakoƒczeniu rekrutacji do tych
szkó∏ na rok szkolny 2002/2003, sà
obowiàzane powiadomiç kuratora
oÊwiaty o liczbie kandydatów przyj´-
tych do poszczególnych szkó∏ oraz
o wolnych miejscach w tych szko∏ach.

Art. 10f. Kuratorzy oÊwiaty zorganizujà system in-
formacji dla kandydatów do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych na obszarze wojewódz-
twa.

Art. 10g. 1. Dyrektorzy szkó∏, o których mowa
w art. 7a, w terminie do dnia 20 maja
2002 r., przygotujà i przedstawià orga-
nom prowadzàcym arkusze organiza-
cji szkó∏ ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2002/2003.

2. Organy prowadzàce, w terminie do
dnia 15 czerwca 2002 r., po zasi´gni´-
ciu opinii kuratora oÊwiaty, zatwierdzà
arkusze organizacji publicznych szkó∏
ponadgimnazjalnych.”;

8) po art. 11 dodaje si´ art. 11a—11c w brzmieniu:
„Art. 11a. Osoby prawne nieb´dàce jednostkami

samorzàdu terytorialnego oraz osoby fi-
zyczne, zamierzajàce za∏o˝yç publiczne
szko∏y ponadgimnazjalne w terminach
wymienionych w art. 2 ust. 3—5, sà obo-
wiàzane z∏o˝yç do w∏aÊciwych organów
wnioski o udzielenie zezwolenia na za∏o-
˝enie tych szkó∏ nie póêniej ni˝ do dnia
30 wrzeÊnia roku kalendarzowego po-
przedzajàcego rok, w którym ma byç
utworzona dana szko∏a.

Art. 11b. 1. Osoby prawne i osoby fizyczne zamie-
rzajàce za∏o˝yç niepubliczne szko∏y
ponadgimnazjalne w terminach wy-
mienionych w art. 2 ust. 3—5, sà obo-
wiàzane z∏o˝yç wniosek o wpis do
ewidencji, nie póêniej ni˝ do dnia 30
wrzeÊnia roku kalendarzowego po-
przedzajàcego rok, w którym ma byç
utworzona dana szko∏a.

2. Osoby prawne i osoby fizyczne pro-
wadzàce dotychczasowe niepubliczne
szko∏y ponadpodstawowe przekszta∏-
cane zgodnie z art. 2c w szko∏y ponad-
gimnazjalne, sà obowiàzane, nie póê-
niej ni˝ do dnia 31 maja roku, w któ-
rym nast´puje przekszta∏cenie dane-
go typu szko∏y, z∏o˝yç wnioski o doko-
nanie zmian we wpisach do ewidencji,
dotyczàce przekszta∏cenia dotychcza-
sowych szkó∏ ponadpodstawowych
w szko∏y ponadgimnazjalne.

3. Przepisy art. 10b i art. 10d stosuje si´
odpowiednio do osób prowadzàcych

dotychczasowe niepubliczne szko∏y
ponadpodstawowe. 

4. W przypadku przekszta∏cenia dotych-
czasowej niepublicznej szko∏y ponad-
podstawowej posiadajàcej uprawnie-
nia szko∏y publicznej w szko∏´ ponad-
gimnazjalnà, szko∏a ta zachowuje
uprawnienia szko∏y publicznej.

Art. 11c. Przepisu art. 10d nie stosuje si´ do do-
tychczasowych szkó∏ ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez ministrów,
o których mowa w art. 5 ust. 3a i 3b usta-
wy wymienionej w art. 1.”

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122,
poz. 1323) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´

wyrazy „pkt 1a oraz”,
b) w ust. 2:

— w pkt 1 w lit. e) wyrazy „oraz oÊrodkami dia-
gnostyczno-konsultacyjnymi” zast´puje si´
wyrazami „ , rodzinnymi oÊrodkami diagno-
styczno-konsultacyjnymi oraz szko∏ami przy
zak∏adach karnych”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych

szko∏ach i szkolnych punktach konsulta-
cyjnych przy placówkach dyplomatycz-
nych i konsularnych Rzeczypospolitej
Polskiej,”

— w pkt 2 w lit. a) wyrazy „przedszkolach pu-
blicznych i szko∏ach” zast´puje si´ wyrazami
„przedszkolach publicznych, szko∏ach i pla-
cówkach”,

— w pkt 2 w lit. b) wyrazy „placówkach niepu-
blicznych” zast´puje si´ wyrazami „niepu-
blicznych placówkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1,”;

2) w art. 3 w pkt 3 po wyrazach „rozdzia∏u 3a” dodaje
si´ wyrazy „ , z tym ˝e w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1—3, równowa˝ny
z odbywaniem sta˝u jest odpowiednio okres za-
trudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopo-
wania lub zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia
pracy”;

3) w art. 6a:
a) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzàcym
szko∏´, je˝eli organ prowadzàcy szko∏´ nie
sprawuje nadzoru pedagogicznego,”

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przed-

szkolu, placówce lub szkole, o których mo-
wa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie
w ka˝dym czasie na jego wniosek, a tak˝e
z inicjatywy dyrektora lub na wniosek orga-
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nu prowadzàcego. Praca nauczyciela, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora
w przedszkolu, placówce lub szkole, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega
ocenie na jego wniosek lub na wniosek or-
ganu prowadzàcego. W przypadku gdy dy-
rektorem przedszkola, placówki lub szko∏y
jest osoba nieposiadajàca kwalifikacji peda-
gogicznych, oceny pracy nauczycieli doko-
nuje nauczyciel upowa˝niony przez organ
prowadzàcy. Przepisy ust. 4—10 i 12 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

4) w art. 9:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „nauczy-

ciela” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 1a,”

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli za-

trudnionych w publicznych i niepublicz-
nych placówkach i oÊrodkach wymienio-
nych w art. 1 ust. 1 pkt 3 okreÊlajà odr´bne
przepisy.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „wy˝szego wykszta∏cenia”
dodaje si´ wyrazy „lub ukoƒczonego zak∏adu
kszta∏cenia nauczycieli”;

5) w art. 9a:
a) w ust. 3 po wyrazie „kontraktowego” dodaje si´

wyrazy „ , z zastrze˝eniem  ust. 4”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nauczyciele akademiccy, posiadajàcy sto-
pieƒ naukowy oraz legitymujàcy si´ co naj-
mniej 3-letnim okresem pracy w szkole wy˝-
szej, z dniem nawiàzania stosunku pracy
w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli uzyskujà
stopieƒ nauczyciela mianowanego.”; 

6) w art. 9b:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „posiadanie

kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1”
zast´puje si´ wyrazami „spe∏nianie wymagaƒ
kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 i 3”,

b) w ust. 5 wyrazy „a tak˝e wymienia kwalifikacje
nauczyciela oraz typy i rodzaje szkó∏, w których
nauczyciel mo˝e byç zatrudniony” zast´puje si´
wyrazami „a tak˝e informacj´ o poziomie wy-
kszta∏cenia nauczyciela”;

7) w art. 9c po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegajàcemu

si´ o awans na stopieƒ nauczyciela dyplomo-
wanego, za spe∏nienie odpowiednich wyma-
gaƒ, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje si´ tak˝e
jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem okresu od dnia uzy-
skania stopnia nauczyciela mianowanego.”;

8) w art. 9d:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel rozpoczyna sta˝ z poczàtkiem ro-
ku szkolnego, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
14 dni od dnia rozpocz´cia zaj´ç, na swój

wniosek skierowany do dyrektora szko∏y,
z tym ˝e nauczyciel sta˝ysta rozpoczyna sta˝
bez z∏o˝enia wniosku.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku nawiàzania stosunku pracy

po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna sta˝u do
koƒca tego roku szkolnego.

1b. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje si´ równie˝ do
dodatkowego sta˝u, o którym mowa
w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.”,

c) w ust. 3 po wyrazie „miesiàce” dodaje si´ wyra-
zy „ , z zastrze˝eniem ust. 3a”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku nieobecnoÊci w pracy z powo-

du urlopu macierzyƒskiego sta˝ ulega prze-
d∏u˝eniu o czas trwania tego urlopu.”,

e) w ust. 4 po wyrazie „wymiarze” dodaje si´ wy-
razy „ , z zastrze˝eniem ust. 4a”,

f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisu ust. 4 zdanie drugie i trzecie nie

stosuje si´ do nauczycieli skierowanych, na
podstawie odr´bnych przepisów, do pracy
za granicà.”;

9) w art. 9e:
a) w ust. 1 po wyrazach „2 lata i 9 miesi´cy” doda-

je si´ wyrazy „ , a w przypadku nauczyciela po-
siadajàcego co najmniej stopieƒ naukowy dok-
tora co najmniej 9 miesi´cy”,

b) w ust. 2 po wyrazach „2 lata i 9 miesi´cy” doda-
je si´ wyrazy „ , a w przypadku nauczyciela po-
siadajàcego co najmniej stopieƒ naukowy dok-
tora co najmniej 9 miesi´cy”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1—3,

którzy odpowiednio: przestali zajmowaç sta-
nowisko dyrektora, przestali byç zatrudnieni
na stanowisku, na którym wymagane sà
kwalifikacje pedagogiczne, przestali korzy-
staç z urlopu lub zwolnienia z obowiàzku
Êwiadczenia pracy, do sta˝u wymaganego
do uzyskania kolejnego stopnia awansu za-
wodowego zalicza si´ odpowiednio okres
zajmowania stanowiska, zatrudnienia, urlo-
powania lub zwolnienia z obowiàzku Êwiad-
czenia pracy.

5. Je˝eli w okresie sta˝u nauczycielowi powie-
rzono stanowisko dyrektora, zatrudniono go
na stanowisku, na którym wymagane sà
kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go
lub zwolniono z obowiàzku Êwiadczenia pra-
cy, do nieprzerwanego okresu, o którym mo-
wa w ust. 1—3, zalicza si´ okres odbytego
sta˝u.”;

10) w art. 9f ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodo-

wej uzyska∏ wy˝szy poziom wykszta∏cenia ni˝
okreÊlony w akcie nadania stopnia awansu za-
wodowego, dyrektor szko∏y lub okreÊlony or-
gan, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2—4,
wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nada-
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nia odpowiedniego stopnia awansu zawodo-
wego, uwzgl´dniajàcy uzyskany poziom wy-
kszta∏cenia.”;

11) w art. 9g:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektor (wicedyrektor) szko∏y, z wyjàtkiem
przypadku ubiegania si´ o awans przez dy-
rektora szko∏y,”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na wniosek nauczyciela w sk∏ad komisji,

o których mowa w ust. 1—3, wchodzi przed-
stawiciel wskazanego we wniosku zwiàzku
zawodowego.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przedstawiciela zwiàzku zawodowego

wskazuje w∏aÊciwy organ statutowy zwiàz-
ku.”,

d) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organach sprawujàcych nadzór pedagogicz-

ny nad zak∏adami poprawczymi, schroniska-
mi dla nieletnich, szko∏ami przy zak∏adach
karnych oraz rodzinnymi oÊrodkami diagno-
styczno-konsultacyjnymi — Minister Spra-
wiedliwoÊci,”

e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej, o której

mowa w ust. 6, wchodzà:
1) przedstawiciel w∏aÊciwego ministra,
2) kierownik jednostki, w której jest zatrud-

niony nauczyciel ubiegajàcy si´ o awans,
lub jego przedstawiciel, z wyjàtkiem
przypadku ubiegania si´ o awans przez
kierownika jednostki,

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania.

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje si´ odpowied-
nio.”,

f) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 7,

wchodzà:
1) przedstawiciel w∏aÊciwego ministra,
2) dyrektor szko∏y, z której nauczyciel zosta∏

urlopowany lub zwolniony z obowiàzku
Êwiadczenia pracy,

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania.

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje si´ odpowied-
nio.”,

g) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e

ust. 1—3, którzy nie uzyskali akceptacji lub
nie zdali egzaminu, mogà ponownie z∏o˝yç
wniosek o podj´cie post´powania kwalifi-
kacyjnego lub egzaminacyjnego po up∏y-
wie 9 miesi´cy.”,

h) w ust. 11 skreÊla si´ wyrazy „ , o której mowa
w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3,”

i) w ust. 12 skreÊla si´ wyrazy „ , o których mowa
w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3,”, a po wyrazach
„szkolnictwa wy˝szego i nauki” dodaje si´ wyra-
zy „lub na ich rzecz”;

12) w art. 9h w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach
„w art. 9g ust. 3” dodaje si´ wyrazy „ , 6a i 7a”;

13) w art. 10:
a) w ust. 2 po wyrazie „kontraktowego” dodaje si´

wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 7”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stosunek pracy z nauczycielem kontrakto-
wym nawiàzuje si´ na podstawie umowy
o prac´ zawieranej na czas nieokreÊlony,
z zastrze˝eniem ust. 7.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku nieuzyskania przez nauczycie-

la kontraktowego w ciàgu 4 lat od dnia za-
trudnienia w danej szkole stopnia nauczy-
ciela mianowanego stosunek pracy:
1) z nauczycielami zatrudnionymi w szko-

∏ach, w których w organizacji pracy prze-
widziano ferie, wygasa z koƒcem roku
szkolnego,

2) z nauczycielami zatrudnionymi w szko-
∏ach, w których w organizacji pracy nie
przewidziano ferii, wygasa z koƒcem ro-
ku kalendarzowego.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikajà-

cej z organizacji nauczania lub zast´pstwa
nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie ro-
ku szkolnego, z osobà rozpoczynajàcà prac´
w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub
z nauczycielami, o których mowa w ust. 5,
stosunek pracy nawiàzuje si´ na podstawie
umowy o prac´ na czas okreÊlony.”,

e) w ust. 8 po wyrazach „ust. 5 pkt 2—5” dodaje si´
wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 9”,

f) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9—11 w brzmieniu:
„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, je˝e-

li nie ma mo˝liwoÊci zatrudnienia osoby po-
siadajàcej wymagane kwalifikacje, mo˝na za
zgodà organu sprawujàcego nadzór pedago-
giczny zatrudniç nauczyciela, który nie spe∏-
nia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie
ust. 9 nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏u 3a.
Dla celów p∏acowych nauczyciele ci sà trak-
towani jak nauczyciele sta˝yÊci.

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na
podstawie ust. 7, posiadajàcego wymagane
kwalifikacje, na jego wniosek odst´puje si´
od stosowania przepisów rozdzia∏u 3a. Dla
celów p∏acowych nauczyciele ci sà traktowa-
ni jak nauczyciele sta˝yÊci, chyba ̋ e posiada-
jà wy˝szy ni˝ sta˝ysta stopieƒ awansu zawo-
dowego.”;

14) w art. 20 w ust. 4 wyrazy „przewidziane sà ferie
szkolne, je˝eli likwidacja szko∏y nast´puje w trakcie
roku szkolnego” zast´puje si´ wyrazami „zakoƒ-
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czenie cyklu kszta∏cenia nast´puje w trakcie roku
szkolnego”; 

15) w art. 23:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w razie ukoƒczenia przez nauczyciela 65 lat
˝ycia; je˝eli z ukoƒczeniem 65 lat ˝ycia na-
uczyciel nie naby∏ prawa do emerytury, dy-
rektor szko∏y przed∏u˝a okres zatrudnienia,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 2 lata od ukoƒczenia
przez nauczyciela 65 lat ˝ycia,”

b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „osiàgnà∏ wiek emery-
talny” zast´puje si´ wyrazami „ukoƒczy∏ 65 lat
˝ycia”;

16) w art. 26 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „art. 10 ust. 5
pkt 1—5” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
art. 10 ust. 9”;

17) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „pracy nauczycielskiej, za-
liczanej do okresów pracy pedagogicznej w myÊl
przepisów wydanych na podstawie art. 31 pkt 1”
zast´puje si´ wyrazami „pracy na stanowisku na-
uczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a”;

18) w art. 30:
a) w ust. 7 po wyrazach „odr´bnych przepisach”

dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 7a”,
b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Minister SprawiedliwoÊci, uwzgl´dniajàc
wysokoÊç Êredniego wynagrodzenia na-
uczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, dla nauczycie-
li poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego zatrudnionych w szko∏ach przy zak∏a-
dach karnych, zak∏adach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych

oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
wysokoÊç stawek dodatków, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegó∏owe warun-
ki przyznawania tych dodatków, z zastrze˝e-
niem art. 33, a tak˝e szczegó∏owy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraênych za-
st´pstw oraz wysokoÊç i warunki wyp∏aca-
nia sk∏adników wynagrodzenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta∏y one
okreÊlone w przepisach ustawy lub w od-
r´bnych przepisach.

7b. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sk∏adniki wynagrodze-
nia przys∏ugujàcego nauczycielom, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wyso-
koÊç oraz warunki i sposób wyp∏acania,
z uwzgl´dnieniem posiadanych stopni
awansu zawodowego.”;

19) w art. 42:
a) w ust. 3 w tabeli: 

— w lp. 3 w rubryce 2: „Stanowisko — typ (ro-
dzaj) szko∏y” po wyrazach „liceów ogólno-
kszta∏càcych” dodaje si´ wyrazy „ , liceów
profilowanych i liceów uzupe∏niajàcych”,

— w lp. 6 w rubryce 2: „Stanowisko — typ (ro-
dzaj) szko∏y” wyrazy „wychowawcy m∏odzie-
˝owych oÊrodków socjoterapii, w tym turnu-
sowych” zast´puje si´ wyrazami „wycho-
wawcy placówek resocjalizacyjnych prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç w formie dziennej, okre-
sowej i turnusowej”,

— lp. 9 otrzymuje brzmienie:

1 2 3

„9 Wychowawcy:
a) w placówkach socjalizacyjnych, zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych dla dzieci
b) w domach wczasów dzieci´cych

— w tym na zaj´cia dydaktyczne
c) w specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych, zak∏adach poprawczych, schroni-

skach dla nieletnich, Êwietlicach szkó∏ specjalnych, placówkach interwencyjnych, ro-
dzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych,
zespo∏ach pozalekcyjnych zaj´ç wychowawczych zorganizowanych w zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, wychowawcy realizujàcy zaj´cia w domach pomocy spo∏ecznej

26
26
10

24”

b) w ust. 6 u˝yty dwukrotnie wyraz „kierownika”
zast´puje si´ wyrazem „kierownicze”,

c) w ust. 7 w pkt 3 po wyrazach „w tym równie˝”
dodaje si´ wyrazy „nauczycieli szkó∏, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,”;

20) w art. 49:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „planowanego rocznego

osobowego funduszu wynagrodzeƒ” zast´puje
si´ wyrazami „planowanych rocznych wynagro-
dzeƒ osobowych”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organy prowadzàce szko∏y ustalajà kryte-
ria i tryb przyznawania nagród dla nauczy-
cieli ze Êrodków, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e nagroda
mo˝e byç przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 ro-
ku.”;

21) w art. 59 po wyrazie „ponadpodstawowych” doda-
je si´ wyrazy „oraz ponadgimnazjalnych”;

22) w art. 61 w ust. 1 po wyrazie „nauczyciel” dodaje
si´ wyrazy „posiadajàcy wymagane kwalifikacje”;
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23) art. 70a otrzymuje brzmienie:
„Art. 70a. 1. W bud˝etach organów prowadzàcych

szko∏y wyodr´bnia si´ Êrodki na dofi-
nansowanie doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, w tym organizacj´
systemu doradztwa zawodowego —
w wysokoÊci 1% planowanych rocz-
nych Êrodków przeznaczonych na wy-
nagrodzenia osobowe nauczycieli,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finanso-
wania publicznych placówek dosko-
nalenia nauczycieli i bibliotek pedago-
gicznych prowadzonych przez samo-
rzàd województwa.

3. W bud˝etach wojewodów wyodr´b-
nia si´ Êrodki na wspieranie na obsza-
rze województwa doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, w ∏àcznej wyso-
koÊci 5000 Êrednich wynagrodzeƒ na-
uczyciela sta˝ysty.

4. W bud˝ecie ministra w∏aÊciwego do
spraw oÊwiaty i wychowania wyod-
r´bnia si´ Êrodki na realizacj´ ogólno-
krajowych zadaƒ w zakresie doskona-
lenia zawodowego nauczycieli,
w ∏àcznej wysokoÊci 5000 Êrednich
wynagrodzeƒ nauczyciela sta˝ysty,
z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Przepis ust. 4 nie obejmuje finanso-
wania publicznych placówek dosko-
nalenia nauczycieli o zasi´gu ogólno-
krajowym prowadzonych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób podzia∏u Êrodków,
o których mowa w ust. 3, pomi´dzy bu-
d˝ety poszczególnych wojewodów,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci liczb´
nauczycieli zatrudnionych w poszcze-
gólnych województwach, formy do-
skonalenia zawodowego dofinanso-
wywane ze Êrodków, o których mowa
w ust. 1—5, oraz szczegó∏owe kryteria
i tryb przyznawania tych Êrodków,
uwzgl´dniajàc kompetencje organów
wymienionych w ust. 1, a tak˝e dyrek-
torów szkó∏ i placówek w zakresie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli.”;

24) w art. 72 skreÊla si´ ust. 2;
25) w art. 73:

a) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b i 3c w brzmieniu:
„3b. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlo-

pu dla poratowania zdrowia, w celu prze-
prowadzenia zalecanego leczenia, orzeka
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczàcy
nauczyciela.

3c. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 3b,
przys∏uguje odwo∏anie do lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego specjalisty w∏aÊciwego
ze wzgl´du na rodzaj rozpoznanego u na-
uczyciela schorzenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb orzekania o potrze-
bie udzielenia nauczycielowi urlopu, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci indywidualne wskazanie w orzecze-
niu rodzajów zatrudnienia i dzia∏alnoÊci
sprzecznych z celami urlopu dla poratowania
zdrowia, jaki ma byç udzielony danemu na-
uczycielowi, oraz sposób prowadzenia doku-
mentacji zwiàzanej z wydawaniem orzeczeƒ
o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowa-
nia zdrowia.”; 

26) w art. 88 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szcze-

gólnym charakterze, o którym mowa w ust. 1,
zalicza si´ tak˝e okres skierowania, na podsta-
wie odr´bnych przepisów, do pracy pedago-
gicznej za granicà.”;

27) w art. 91a:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mianowanym lub dyplomowanym, zatrud-
nionym w urz´dach organów administracji
rzàdowej, kuratoriach oÊwiaty oraz w orga-
nach sprawujàcych nadzór pedagogiczny
nad zak∏adami poprawczymi, schroniskami
dla nieletnich, rodzinnymi oÊrodkami dia-
gnostyczno-konsultacyjnymi oraz szko∏ami
przy zak∏adach karnych na stanowiskach wy-
magajàcych kwalifikacji pedagogicznych,
przys∏ugujà uprawnienia wynikajàce
z art. 9a—9i, 30—33, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51,
58—60, 86, 88 i 90,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomo-

wanemu, zatrudnionemu w Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej lub okr´gowych komi-
sjach egzaminacyjnych albo w specjalistycz-
nej jednostce nadzoru na stanowisku wyma-
gajàcym kwalifikacji pedagogicznych, przy-
s∏ugujà uprawnienia wynikajàce z art. 9a—9i,
30—33, 47, 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, 58—60,
86—88 i 90.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Do nauczycieli, o których mowa w art. 1

ust. 2 pkt 1a, majà zastosowanie przepisy
rozdzia∏ów 2—4, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51,
64—67 oraz rozdzia∏ów 8—11.”;

28) w art. 91b w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy „art. 6, 9—9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26,

51, 75—86, 88 i 90” zast´puje si´ wyrazami
„art. 6, 9—9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49 ust. 1 pkt 2
i 3, art. 51, 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75—86, 88 i 90”,

b) w pkt 2 wyrazy „art. 6, 9—9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26,
51, 75—85” zast´puje si´ wyrazami „art. 6, 
9—9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49 ust. 1 pkt 2 i 3,
art. 51, 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75—85”;

29) po art. 91c dodaje si´ art. 91d w brzmieniu:
„Art. 91d. W przypadku szkó∏ i placówek prowa-

dzonych przez  jednostki samorzàdu te-
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rytorialnego, zadania i kompetencje or-
ganu prowadzàcego okreÊlone w:
1) art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 1a,

art. 54 ust. 7 oraz art. 72 ust. 1 — wyko-
nuje odpowiednio: rada gminy, rada
powiatu, sejmik województwa,

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53
ust. 3a i 4 — wykonuje odpowiednio:
zarzàd gminy, zarzàd powiatu, zarzàd
województwa,

3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13,
art. 9b ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1,
art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4,
art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22
ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, 42a ust. 1,
art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61
ust. 2, art. 63, 66 ust. 1, art. 82 ust. 2
oraz art. 83 ust. 1 — wykonuje odpo-
wiednio: wójt, burmistrz (prezydent
miasta), starosta, marsza∏ek woje-
wództwa.”

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85,
poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 110, poz. 1189) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

a do dnia 31 sierpnia 2008 r. tak˝e w szkole po-
nadpodstawowej — na czas pobierania tej na-
uki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca roku szkolne-
go w tym roku kalendarzowym, w którym po-
borowy koƒczy dwudziesty drugi rok ˝ycia.”;

2) w art. 50 w ust. 2 wyrazy „Rektorzy (dyrektorzy)
szkó∏ wy˝szych, policealnych, pomaturalnych
i Êrednich” zast´puje si´ wyrazami „Rektorzy szkó∏
wy˝szych, dyrektorzy zak∏adów kszta∏cenia nauczy-
cieli oraz dyrektorzy szkó∏ ponadgimnazjalnych,
a do dnia 31 sierpnia 2008 r. równie˝ dyrektorzy
szkó∏ ponadpodstawowych”.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538 i Nr 99,
poz. 1075) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 94 w pkt 7 wyrazy „szko∏y zawodowej” zast´-
puje si´ wyrazami „szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie
zawodowe”;

2) w art. 190:
a) w § 1 wyrazy „15 lat” zast´puje si´ wyrazami

„16 lat”,

b) w § 2 wyrazy „15 lat” zast´puje si´ wyrazami
„16 lat”;

3) w art. 191:
a) w § 1 w pkt 1 wyrazy „szko∏´ podstawowà” za-

st´puje si´ wyrazem „gimnazjum”,
b) w § 5:

— w pkt 1 wyrazy „szko∏y podstawowej” zast´-
puje si´ wyrazem „gimnazjum”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zatrudnianie osób niemajàcych 16 lat,

które ukoƒczy∏y gimnazjum,”
— po pkt 3 dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) zatrudnianie osób niemajàcych 16 lat,
które nie ukoƒczy∏y gimnazjum.”;

4) w art. 197:
a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „ , chyba ˝e uzyska∏ on

kwalifikacje zawodowe przez nauk´ w szkole”,
b) w § 2:

— w pkt 1 po wyrazie „podstawowej” dodaje si´
wyrazy „i gimnazjum”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do dokszta∏cania si´ w zakresie szko∏y po-

nadgimnazjalnej lub w formach pozasz-
kolnych.”

Art. 6. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkol-
nictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 111, poz. 1193) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 6 wyrazy „szko∏y ponadpodstawo-
we” zast´puje si´ wyrazami „gimnazja i szko∏y po-
nadgimnazjalne”;

2) w art. 48 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „szko∏y ponadpod-
stawowej” zast´puje si´ wyrazami „gimnazjum
lub szko∏y ponadgimnazjalnej”;

3) w art. 101 w ust. 2 po wyrazach „szkole ponadpod-
stawowej” dodaje si´ wyrazy „ , gimnazjum lub
szkole ponadgimnazjalnej”;

4) w art. 141:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Senat uczelni na wniosek rady wydzia∏u
uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je˝eli warunki rekrutacji przewidujà egza-

miny wst´pne z przedmiotów zdawanych
przez kandydata na egzaminie maturalnym,
podstaw´ przyj´cia na studia, w ramach
miejsc dost´pnych w danej uczelni, stano-
wià wyniki egzaminu maturalnego. W tym
przypadku senat ustala, jakie wyniki egza-
minu maturalnego stanowià podstaw´
przyj´cia na studia.”
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Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961 i Nr 89,
poz. 973) w art. 27a w ust. 2 po wyrazie „ponadpodsta-
wowej” dodaje si´ wyrazy „ , ponadgimnazjalnej”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368
i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r.
Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie „szko∏y,” doda-
je si´ wyrazy „specjalnego oÊrodka szkolno-wy-
chowawczego,”;

2) w art. 4:
a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „nauczyciele szkó∏ pod-

stawowych i ponadpodstawowych” zast´puje
si´ wyrazami „nauczyciele szkó∏ podstawo-
wych, gimnazjów, szkó∏ ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych”,

b) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie „ponadpodstawo-
wej” dodaje si´ wyrazy „lub ponadgimnazjal-
nej”;

3) w art. 5:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „ponadpodstawo-

wej” dodaje si´ wyrazy „lub ponadgimnazjal-
nej”,

b) w ust. 2 wyrazy „nauczyciele szkó∏ podstawo-
wych i ponadpodstawowych” zast´puje si´ wy-
razami „nauczyciele szkó∏ podstawowych, gim-
nazjów, szkó∏ ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych”.

Art. 9. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o bada-
niach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 89, poz. 991) w art. 18 po wyrazie „mini-
strowie,” dodaje si´ wyrazy „a w odniesieniu do szkó∏
i placówek obj´tych systemem oÊwiaty minister w∏a-
Êciwy do spraw oÊwiaty i wychowania,”.

Art. 10. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r.
Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097) w art. 8 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia uwzgl´dni w podstawie programowej kszta∏-
cenia ogólnego problematyk´ promocji zdrowia
psychicznego i zdrowego stylu ˝ycia, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem zagadnieƒ dotyczàcych za-
pobiegania narkomanii.”

Art. 11. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz.
1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701,

Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071) w art. 130 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W zak∏adach karnych prowadzi si´ nauczanie
obowiàzkowe w zakresie szko∏y podstawowej
i gimnazjum, a tak˝e nauczanie w zakresie szkó∏
ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i na
kursach zawodowych.”

Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110,
poz. 1189) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kart´ rowerowà lub motorowerowà wydaje nie-
odp∏atnie dyrektor szko∏y podstawowej, gimna-
zjum, szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgim-
nazjalnej.”

Art. 13. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) w art. 71:

a) w ust. 2 wyrazy „Zasady i tryb przyjmowania” za-
st´puje si´ wyrazami „Warunki i tryb rekrutacji”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli warunki rekrutacji przewidujà egzaminy

wst´pne z przedmiotów zdawanych przez kan-
dydata na egzaminie maturalnym, podstaw´
przyj´cia na studia, w ramach miejsc dost´p-
nych w danej uczelni, stanowià wyniki egza-
minu maturalnego. W tym przypadku senat
ustala, jakie wyniki egzaminu maturalnego
stanowià podstaw´ przyj´cia na studia.”

Art. 14. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝-
bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948 i z 2001 r.
Nr 63, poz. 634) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „po-
nadpodstawowych” dodaje si´ wyrazy „i ponadgim-
nazjalnych”.

Art. 15. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 8:

a) skreÊla si´ ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-

wania uwzgl´dni problematyk´ ochrony zwie-
rzàt w podstawie programowej kszta∏cenia
ogólnego.”

Art. 16. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce admini-
stracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17,
poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 100, poz. 1084) skreÊla si´ art. 49.
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Art. 17. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080 i Nr 110,
poz. 1189) w art. 6 w ust. 4 po wyrazie „uczniami” do-
daje si´ wyrazy „gimnazjów, szkó∏ ponadgimnazjal-
nych,”.

Art. 18. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924 i Nr 89, poz. 968)
w art. 58 w ust. 3 po wyrazie „ponadpodstawowej” do-
daje si´ wyrazy „ , ponadgimnazjalnej”.

Art. 19. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej zatrud-
nionym na stanowisku kuratora oÊwiaty lub
na stanowiskach wymagajàcych kwalifikacji
pedagogicznych przys∏ugujà uprawnienia
okreÊlone w art. 9a—9i, 30—33, 49 ust. 1
pkt 2 i 3, art. 51, 58—60, 86, 88 i 90 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194), a okres zatrudnienia na
tych stanowiskach wlicza si´ do okresu za-
trudnienia, od którego zale˝à uprawnienia
nauczyciela okreÊlone w tej ustawie.”

Art. 20. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323) w art. 63 ust. 2 otrzymu-
je brzmienie:

„2. W przypadku braku mo˝liwoÊci zorganizowania
gimnazjum w budynku jednej szko∏y, oddzia∏y
gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2003 r. mogà mie-
Êciç si´ w budynkach kilku szkó∏.”

Art. 21. W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmia-
nie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7:
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku nauczycieli, którzy do dnia
31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emery-
talne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, stosunek pracy wygasa
z dniem 31 grudnia 2006 r.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „sta˝u” dodaje si´ wyrazy 
„ , a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w art. 9e ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1,
po przepracowaniu okresu pracy,”

c) w ust. 4:
— w pkt 1 wyrazy „organ prowadzàcy szko∏´, na

wniosek dyrektora szko∏y” zast´puje si´ wy-
razami „dyrektor szko∏y”,

— skreÊla si´ pkt 2,
d) w ust. 5 wyraz „dwóch” zast´puje si´ wyrazem

„trzech”;

2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.

minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, na wniosek nauczyciela,
po zasi´gni´ciu opinii kuratora oÊwiaty,
a w przypadku nauczyciela szko∏y arty-
stycznej — minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mo˝e zwolniç z obowiàzku
odbycia sta˝u i post´powania egzami-
nacyjnego oraz nadaç stopieƒ nauczy-
ciela mianowanego, zatrudnionemu
w szkole:
1) nauczycielowi akademickiemu, po-

siadajàcemu stopieƒ naukowy oraz
co najmniej trzyletni okres pracy pe-
dagogicznej w szkole w wymiarze
nie ni˝szym ni˝ 1/2 obowiàzkowego
wymiaru zaj´ç,

2) nauczycielowi szko∏y artystycznej
posiadajàcemu wybitny i uznany do-
robek w zakresie nauczanej przez
niego dziedziny sztuki,

3) nauczycielowi, który w dniu 5 kwiet-
nia 2000 r. by∏ zatrudniony w szkole
w wymiarze nie ni˝szym ni˝ 1/2 obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç oraz
spe∏nia∏ obowiàzujàce w tym dniu
warunki wymagane do zatrudnienia
na podstawie mianowania, z wyjàt-
kiem warunku okreÊlonego w art. 10
ust. 2 pkt 6, a w przypadku nauczy-
ciela posiadajàcego obywatelstwo
paƒstwa Unii Europejskiej, z wyjàt-
kiem warunku, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 1 niniejszej ustawy,
w brzmieniu obowiàzujàcym w tym
dniu.

2. W terminie  do dnia 31 grudnia 2001 r.
minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, po zasi´gni´ciu opinii
kuratora oÊwiaty, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, innych ni˝
wymienione w ust. 1, mo˝e zwolniç
z obowiàzku odbycia sta˝u i post´po-
wania egzaminacyjnego oraz nadaç
stopieƒ nauczyciela mianowanego za-
trudnionemu w szkole nauczycielowi
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posiadajàcemu znaczny dorobek zawo-
dowy oraz wymagane kwalifikacje.”;

3) w art. 10:
a) w ust. 1 wyrazy „ust. 3” zast´puje si´ wyrazami

„ust. 2 i 3”, a po wyrazie „dyrektora” dodaje si´
wyrazy „ , na stanowiskach, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 9e ust. 3 ustawy wymienio-
nej w art. 1” zast´puje si´ wyrazami „art. 9e
ust. 2 i 3 oraz dyrektorów szkó∏ i placówek, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy wymie-
nionej w art. 1 ”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia w ˝y-

cie ustawy na stanowiskach wymagajàcych
kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach
organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 2
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nieb´-
dàcy nauczycielami mianowanymi, mogà
byç nadal zatrudnieni na tych stanowiskach
do dnia 31 sierpnia 2005 r.

8. Do nauczycieli, o których mowa w ust. 7, sto-
suje si´ art. 91a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 usta-
wy wymienionej w art. 1, z tym ˝e przepisy
art. 9e ust. 2, art. 9g ust. 6 i 6a oraz art. 17
ust. 2 tej ustawy stosuje si´ odpowiednio.”

Art. 22. 1. Wymogu zawarcia porozumienia, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 5b ustawy wymienionej
w art. 1, nie stosuje si´ do szkó∏ i placówek za∏o˝onych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 5 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 1
nie dotyczy publicznych szkó∏ artystycznych, które
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy prowadzone
sà przez jednostki samorzàdu terytorialnego, inne oso-
by prawne lub osoby fizyczne.

Art. 23. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy ze-
spo∏y szkó∏, w sk∏ad których wchodzi szko∏a podstawo-
wa i gimnazjum, mogà funkcjonowaç po dniu 1 wrze-
Ênia 2001 r. za zgodà kuratora oÊwiaty, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 sierpnia 2003 r., a zespo∏y szkó∏,
w sk∏ad których wchodzi gimnazjum i szko∏a podsta-
wowa podlegajàca stopniowej likwidacji, mogà funk-
cjonowaç do czasu pe∏nej likwidacji szko∏y podstawo-
wej, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 sierpnia 2005 r.

Art. 24. Akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczycieli, wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, nie podlegajà wymianie.

Art. 25. 1. Wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
6 kwietnia 2000 r. post´powania kwalifikacyjne na
stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli, na wnio-
sek zainteresowanych nauczycieli sà prowadzone
przez komisje kwalifikacyjne powo∏ywane przez w∏a-
Êciwych kuratorów oÊwiaty, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 sierpnia 2002 r.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i warun-

ki prowadzenia post´powaƒ, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb pracy komisji.

3. Do nauczycieli, którzy uzyskali stopieƒ specjaliza-
cji zawodowej zgodnie z ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio art. 7 ust. 2 i 5 ustawy wymienionej w art. 21 niniej-
szej ustawy.

Art. 26. 1. Od prawomocnych orzeczeƒ w sprawach
dyscyplinarnych, od których w dniu 5 kwietnia 2000 r.
przys∏ugiwa∏o prawo z∏o˝enia podania o wniesienie re-
wizji nadzwyczajnej na korzyÊç nauczyciela lub odwo-
∏ania do Sàdu Najwy˝szego, osoby uprawnione, które
nie skorzysta∏y z tych Êrodków, mogà wnieÊç odwo∏a-
nie do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie — Sàdu Pracy
i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orze-
czenia Sàdu Apelacyjnego, o którym mowa w ust. 1,
kasacja nie przys∏uguje.

Art. 27. Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni na pod-
stawie mianowania przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 19, poz. 239) zgodnie z kwalifikacjami, jednak
w tym dniu byli zatrudnieni w szkole na stanowisku, do
którego zajmowania nie posiadali wymaganych kwali-
fikacji, uzyskujà z mocy prawa w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy stopieƒ nauczyciela mianowanego. W przy-
padku nieuzupe∏nienia kwalifikacji stosunek pracy wy-
gasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., a w przypadku na-
uczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby
uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88
ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 3, stosunek pra-
cy wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 28. Nauczyciele, którzy w dniu 31 sierpnia
2000 r. spe∏niali warunki okreÊlone w art. 10 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu obowiàzujà-
cym w dniu 5 kwietnia 2000 r., otrzymujà z mocy pra-
wa stopieƒ nauczyciela mianowanego:

1) z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, je˝eli sà zatrudnie-
ni w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze
co najmniej 1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç,

2) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu,
szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2
obowiàzkowego wymiaru zaj´ç, je˝eli przerwa
w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat

— o ile wczeÊniej nie uzyskali stopnia nauczyciela
mianowanego.

Art. 29. 1. Nauczyciele, którym do dnia 31 sierpnia
2002 r. powierzono stanowisko dyrektora szko∏y lub
placówki, nieb´dàcy nauczycielami mianowanymi,
mogà zajmowaç to stanowisko do koƒca okresu po-
wierzenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 sierpnia
2005 r.

2. Do nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przepis
art. 9e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, stosuje si´
odpowiednio.
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Art. 30. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, na podstawie upowa˝nieƒ,
które zosta∏y zmienione niniejszà ustawà, zachowujà
moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na
podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu ustalonym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 wrzeÊnia
2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a),  c) i h), art. 2 pkt 9
oraz art. 3 pkt 23, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 czerw-
ca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2002 r.
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