Projekt z dnia 24 stycznia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia ………….…….. 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Nazwa publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3
pkt 3, a także nazwa publicznej szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1
i 2, może zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań
społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i
realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki.
Wprowadzenie dodatkowego określenia możliwe jest

po uzyskaniu zgody organu

prowadzącego przedszkole lub szkołę.
3b. Dodatkowe określenie w nazwie przedszkola lub szkoły, o którym mowa w ust.
3a, powinno zostać dodane bezpośrednio przed określeniem lub

po określeniu, o

którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.”;
2)

w § 5:
a)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III
szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły
podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2
pkt 1 ustawy, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
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4. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.”,
b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 liczba uczniów w oddziale
zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po
poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.”,

c)
3)

uchyla się ust. 5;

w § 6 w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w

oddziale

zorganizowanym

dla

uczniów

z

różnymi

rodzajami

niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1, 3, 4 oraz pkt 6–8 – nie więcej
niż 5”;
4)

w § 17:
a)

w ust. 1:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze;”,

–

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a)

imię,

nazwisko,

stopień

awansu

zawodowego

i

kwalifikacje

poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich
zajęć;”,
b)

w ust. 2:
–

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze;”,

–

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a)

imię,

nazwisko,

stopień

awansu

zawodowego

i

kwalifikacje

poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć,
w tym liczbę godzin tych zajęć;”,
–

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) liczbę godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;”,

–

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) liczbę grup świetlicowych i uczniów korzystających z opieki świetlicowej
oraz liczbę godzin zajęć świetlicowych;”,
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c)

w ust. 3:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze;”,

–

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a)

imię,

nazwisko,

stopień

awansu

zawodowego

i

kwalifikacje

poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych
nauczycieli;”,
d)

ust. 5–8 otrzymują brzmienie:
„5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4,
jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza
organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego
roku.
6. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub
przedszkola w terminie do dnia 25 maja danego roku.
7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6,
jest wydawana w terminie w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od
organu prowadzącego przedszkole lub szkołę arkusza organizacji szkoły lub
przedszkola, nie później niż do dnia 15 maja danego roku.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji
szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1)

opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania zmian;

2)

organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który
wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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