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Nowoœci w prawie oœwiatowym
W ciągu ostatnich miesięcy ukazało się kilkanaście
zmian aktów prawnych oraz dwa nowe rozporządzenia. Wspomniana w poprzednim numerze ustawa z 19 listopada 2009 roku o zmianie
ustawy Karta Nauczyciela ukazała się ostatecznie
w Dz. U. Nr 213, poz. 1650. Przypomnijmy, że nowelizuje ona art. 30a ustawy (w szczególności w zakresie terminów dotyczących analizy poniesionych
w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wypłacania nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego (do 31 stycznia),
sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli – do 10 lutego), zobowiązując jednocześnie ministra właściwego ds.
oświaty do wydania aktu wykonawczego. Stąd
opublikowane zostało, z mocą obowiązującą od
15 stycznia 2010 roku:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2010 roku
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6,
poz. 35). Rozporządzenie określa szczegółowo
m.in. sposób wyliczania średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sposób ustalania wysokości
jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Ukazało się również:
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przypadków, w których do publicznej
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat
(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 3) – wchodzi w życie
od 23 stycznia 2010 roku. Wcześniejsze rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 lipca 2004
roku przestało obowiązywać, miało ponadto
znacznie węższy zakres. Obecne rozporządzenie
ograniczyło możliwość przyjmowania do szkół
dla dorosłych osób, które ukończyły 15 lat, tylko
do osób przebywających w zakładach karnych
lub aresztach śledczych. W przypadku opóźnień
w cyklu kształcenia, nierokujących ukończeniem
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szkoły, można przyjąć osobę, która w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ukończyła 16 lat do publicznej i niepublicznej
szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych oraz do publicznej i niepublicznej szkoły
ponadgimnazjalnej dla dorosłych (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej uniemożliwiającej podjęcie lub kontynuowanie nauki
w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży).
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Ponadto zostały opublikowane:
3. USTAWA z dnia 5 listopada 2009 roku zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz.
1705), nowelizująca art. 80 ust. 2d oraz art. 90
ust. 2e (zmiany sposobów obliczania i pokrywania kosztów dotacji dla publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz dotacji udzielonej na prowadzenie niepublicznego przedszkola oraz innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego). Przepisy te stosuje się od 1 stycznia 2010 roku.
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 2009 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także
zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.
Nr 218, poz. 1696). Chodzi tu o nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 roku (opublikowanego
w Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 i zm. Nr 18, poz.
102). Zmiany obowiązują od 1 marca 2010 roku.
Rozporządzenie dokonało m.in. istotnej zmiany
dotyczącej zakresu obowiązków kuratora oświaty, któremu organizator wypoczynku dzieci zobowiązany jest przedstawić zgłoszenie; nie
organowi właściwemu ze względu na lokalizację
obiektu, a ze względu na siedzibę organizatora.
Zmieniony został również termin zgłoszenia imprezy turystycznej, z 14 do 21 dni przed jej rozpoczęciem, a obok wersji papierowej organizator
został zobowiązany do przedstawienia zgłoszenia w formie elektronicznej. Ustawodawca zrezygnował z terminu „placówka wypoczynku”,
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które określało imprezy takie jak kolonie, półkolonie czy obozy i zastąpił je słowem „wypoczynek”.
Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek przechowywania kopii dokumentów
poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku. Utworzone
zostaną elektroniczne bazy danych o wypoczynku,
w których znajdą się informacje o wydanych zaświadczeniach, danych organizatora, liczbie
uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Umożliwi to rodzicom sprawdzenie wiarygodności organizatora. Bardziej szczegółowe
informacje na temat tej ważnej nowelizacji można pobrać z witryny internetowej Kuratorium
Oświaty w Warszawie:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/638/
wypoczynek-i-nie- tylko.html.
Odnotujmy także ukazanie się:
5. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2009 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 222, poz. 1755)
– przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych.
6. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz.
1756).
7. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję
Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym
2009/2010 (Dz. U. Nr 25, poz. 127).
8. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 128).
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Ukazało się także:
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2009 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 4)
– data wejścia w życie – 23 stycznia 2010 roku.
Najistotniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ponadgimnazjalnych w dniach przeprowadzania części pisemnej
egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, do którego przystępuje największa liczba absolwentów
w danej szkole, języka danej mniejszości narodowej w szkołach lub oddziałach z nauczaniem
tego języka.
Wśród dostępnych projektów aktów prawnych
warto zwrócić uwagę na zapowiedź sporych zmian
od 1 września 2010 w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz świadectw,
szczegóły w witrynie MEN (dział „projekty aktów
prawnych”):
10. Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji oraz
11. Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Dyrektorom oraz kandydatom na stanowiska
kierownicze w oświacie polecam lekturę projektu
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły.
Z programu prac legislacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej do realizacji w 2010 roku (dostępnego w witrynie MEN) wynika, że należy się
spodziewać w bieżącym roku czterdziestu aktów
prawnych (głównie nowelizacji)…
Autor jest nauczycielem konsultantem w Mazowieckim
Samorz¹dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
kierownikiem Wydzia³u w Radomiu
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