Projekt z 02.04.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1)
z dnia …………………… 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagania wobec publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz placówek doskonalenia nauczycieli,
dotyczące

realizacji

optymalnych

niezbędnych

warunków

działań,

realizacji

podejmowanych

działalności

w celu

dydaktycznej,

tworzenia

wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub
placówki i jej rozwoju organizacyjnego,
2)

charakterystyki spełniania wymagań, o których mowa w pkt 1, pozwalające na badanie
jakości pracy publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz placówek doskonalenia nauczycieli

– stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w odniesieniu do
następujących typów szkół i rodzajów placówek:

1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317
i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357.
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1)

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;

2)

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych,
placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego;

3)

placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych;

4)

placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek
pedagogicznych;

5)

specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

6)

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem

umysłowym

z niepełnosprawnościami

sprzężonymi

realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

