UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia
ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo
oświatowe”.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym rozporządzenie określa:
1) ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego,
2) ramowy statut publicznego centrum kształcenia zawodowego.
Projektowane rozwiązania uwzględniają:


ogólne zasady organizacji placówki kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia
zawodowego,



zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie ww. placówki i centrum.

Obecnie w systemie oświaty będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa
placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego. Celem zmian jest
wzmocnienie dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego jak również ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego, które staną się centrami kształcenia zawodowego
o poszerzonym spektrum działania.
Nowa placówka – centrum kształcenia zawodowego, podobnie jak dotychczasowa publiczna
placówka kształcenia praktycznego (centrum kształcenia praktycznego) i ośrodek
dokształcania i doskonalenia zawodowego, nie będzie placówką kształcenia ustawicznego.
Centra kształcenia zawodowego powstające z przekształcenia dotychczasowych placówek
kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego będą
placówkami wspierającymi edukację zawodową uczniów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w zakresie zajęć praktycznych lub dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników, a także będą mogły realizować kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych, zgodnie z art. 117 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z
dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) tj. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów
umiejętności

zawodowych,

kursów

kompetencji

ogólnych,

turnusów

dokształcania

teoretycznego młodocianych pracowników oraz innych kursów umożliwiających uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
W wyniku wprowadzonych zmian z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe statuty ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego i placówek kształcenia praktycznego zachowują
moc nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2019 r.
Rozporządzenie rozszerza katalog osób, dla których może być zorganizowany internat w
centrum kształcenia zawodowego o uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących
młodocianymi pracownikami i uczniów technikum. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami
w sprawie praktycznej nauki zawodu, nauka ta może odbywać się poza szkołą, np. w centrum
kształcenia zawodowego, wprowadzono możliwość zorganizowania internatu przez centrum
kształcenia zawodowego również dla tych uczniów, którzy realizują praktyczną naukę zawodu
poza miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły. Tym samym przedmiotowe rozwiązanie
może być jednym ze sposobów realizacji zadania szkoły, która ma obowiązek zapewnienia
uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza siedzibą szkoły, do
której codzienny dojazd jest niemożliwy, zakwaterowania i opieki.
W związku z wprowadzonymi zmianami, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia
ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z
tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

