
Uzasadnienie 

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w 

sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1) pozwoli na poprawienie 

efektywności i jakości kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą 

w Warszawie. 

Dodanie ust. 1a w § 8 wynika ze specyfiki kształcenia prowadzonego w szkołach przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach 

wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy tego przepisu dopuszcza się w ww. 

szkołach nierealizowanie następujących przedmiotów:  

1) na etapie szkoły podstawowej: muzyki, plastyki, informatyki, zajęć komputerowych, 

techniki, zajęć technicznych lub wychowania fizycznego, 

2)  na etapie gimnazjum: muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, 

edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych lub zajęć technicznych, 

3) na etapie liceum ogólnokształcącego: wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości, 

technologii informacyjnej, informatyki, wychowania fizycznego, przysposobienia 

obronnego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych lub ekonomii w 

praktyce. 

Rezygnacja z nauczania tych przedmiotów będzie moŜliwa jedynie za zgodą dyrektora 

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w przypadkach uzasadnionych 

niemoŜnością zatrudnienia kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do 

nauczania tych przedmiotów i na niewielką część etatu oraz brakiem odpowiednich 

warunków lokalowych i wyposaŜenia sal wymaganego do prowadzenia zajęć z ww. 

przedmiotów. 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkoły w Atenach (jest to jedyna polska 

szkoła za granicą realizująca ramowy plan i program nauczania oraz prowadząca nauczanie 

przez pięć dni w tygodniu) niemoŜliwe moŜe okazać się prowadzenie w tej szkole zajęć z 

wymienionych powyŜej przedmiotów. Największą trudność stanowi tam juŜ dziś zatrudnienie 

kadry pedagogicznej posiadającej uprawnienia do nauczania tych przedmiotów. Ponadto z 

uwagi na niewielką liczbę godzin przeznaczonych w planie nauczania na te zajęcia, trudno 

znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy (nauczycieli z Polski), którzy wyraŜają 



zainteresowanie podjęciem pracy w niewielkim wymiarze czasu. Nie bez znaczenia jest 

takŜe fakt, Ŝe prowadzenie zajęć z przedmiotów, o których mowa powyŜej wymaga 

specjalnie wyposaŜonych pracowni oraz odpowiednich warunków lokalowych, np. sali 

gimnastycznej. Konieczność dostosowania się przez szkołę do tych wymagań oznaczać 

będzie konieczność poniesienia dodatkowych skutków finansowych.  

Dodanie ust. 1a w § 10 wynika ze specyfiki nauczania na odległość w szkołach 

prowadzących takie kształcenie dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą zgodnie z ramowym planem i programem nauczania. Na mocy tego przepisu 

moŜliwe będzie nierealizowanie przedmiotów wymienionych w § 8 ust. 1a. W zajęciach 

realizowanych przez te szkoły na wszystkich etapach nauczania uczestniczy stosunkowo 

niewielka liczba uczniów mieszkających w róŜnych krajach świata. Niewielka liczba godzin 

przeznaczonych na realizację nauczania tych przedmiotów powoduje istotne trudności ze 

znalezieniem wykwalifikowanej kadry, która nauczałaby w niepełnym wymiarze etatu. 

Ponadto niektóre przedmioty, jak plastyka lub wychowanie fizyczne, wymagają dla 

efektywnego nauczania bezpośredniego kontaktu z uczniem. Istniejące narzędzia do nauki 

na odległość (platforma e-learnigowa) oraz specyfika przedmiotu uniemoŜliwia nauczanie ich 

tym sposobem. Dotyczy to takich przedmiotów jak zajęcia techniczne (technika), muzyka, 

plastyka czy wychowanie fizyczne. Ponadto przy prowadzeniu zajęć technicznych (techniki) 

lub wychowania fizycznego obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom podczas zajęć, co wymaga bezpośredniego kontaktu z nimi.  

Zmiana brzmienia ust. 5 w § 17 wynika z dotychczasowej analizy postępowania w 

zakresie zatrudniania kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych oraz ma na celu 

usprawnienie zasad zatrudniania, co pozytywnie wpłynie na koordynację kształcenia dzieci 

obywateli polskich za granicą.  

Zmiana w § 27 ust. 1 polega na wydłuŜeniu o jeden rok szkolny okresu, w którym 

szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są 

do dostosowania się do wymogów rozporządzenia. Nowelizowane rozporządzenie 

wprowadziło wiele zmian w funkcjonowaniu szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych za 

granicą. Planowane są równieŜ kolejne zmiany w polskim szkolnictwie za granicą – dotyczyć 

one będą kwalifikacji nauczycieli oraz kierowników punktów i dyrektorów szkół.  

Aby dostosować szkoły i szkolne punkty konsultacyjne do wymagań określonych w 

rozporządzeniu obecnie likwidowanych jest 8 z 17 filii szkół i szkolnych punktów 

konsultacyjnych, a w ich miejsce utworzonych jest 8 szkolnych punktów konsultacyjnych. 

Likwidacji wymaga jeszcze 9 filii w miejsce których, o ile to będzie zasadne, mogą zostać 



utworzone szkolne punkty konsultacyjne. Biorąc pod uwagę liczbę i skalę zmian, w celu 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkolnictwa polskiego za granicą, zasadnym jest 

wydłuŜenie o rok okresu dostosowania szkół i punktów do nowych warunków. 

. 

Projektowane 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. Nr 239, poz. 

2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu tego 

rozporządzenia. 

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

 


