
PROJEKT 

  przygotowała Fundacja „Rodzice Szkole”

USTAWA

z dnia ______

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 

1290, 1669 i 2245 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75: 

       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Minister  właściwy do spraw oświaty i  wychowania może,  po zawiadomieniu

prezesa Rady Ministrów, powołać, na czas oznaczony, Krajową Radę Oświatową,

zwaną  dalej  „Krajową  Radą”,  będącą  organem  doradczym  w  sprawach  oświaty

reprezentującym  środowiska  oświatowe  oraz  określić  w  drodze  rozporządzenia

zakres  i  zasady  jej  działania,  a  także  zasady  powoływania  i  odwoływania  jej

członków.”,

      b)  uchyla się ust. 2,

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Do zadań Krajowej Rady należy: 

1)  opracowywanie  i  przedstawianie  ministrowi  właściwemu  do  spraw  oświaty  i

wychowania projektów założeń polityki oświatowej państwa;

2)  opiniowanie  kryteriów  podziału  środków  będących  w  dyspozycji  ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczonych na oświatę;

3)  opiniowanie  koncepcji  kształcenia,  w  tym  ramowych  planów  nauczania  oraz

zakresu obowiązujących podstaw programowych;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących oświaty;

5) opiniowanie innych spraw dotyczących oświaty, przedstawionych przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      d)  uchyla się ust. 4;



2) uchyla się art. 76;

3) w art. 77:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, po

zawiadomieniu  prezesa  Rady  Ministrów,  powołać,  na  czas  oznaczony,  Radę  do

spraw  Szkolnictwa  Artystycznego  będącą  społecznym  organem  doradczym  w

sprawach kształcenia  artystycznego oraz  określić  zakres  i  zasady jej  działania,  a

także zasady powoływania i odwoływania jej członków.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inni ministrowie prowadzący szkoły lub placówki mogą również powoływać, po

zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, rady do spraw przyporządkowanego sobie

szkolnictwa oraz określać zakres i zasady ich działania.”;

4) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:

„Art.  77a.  Wojewoda  może  ustanowić,  na  czas  oznaczony,  zespoły  doradcze  w

sprawach oświaty.”.

UZASADNIENIE

Projekt dotyczy społecznych organów w systemie oświaty, o których jest mowa w art. 75, 76, i 77

ustawy Prawo oświatowe.

Proponowane  rozwiązania  pozwolą  poszczególnym przedstawicielom władz  publicznych

(ministrom i wojewodom) na tworzenie organów doradczych  w sprawach oświatowych, zgodnie z

wymogami z art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012

r. poz. 392) lub z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

rządowej  w  województwie  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  2234)..  Organy  te  usprawniałyby  pracę

administracji,  zapewniając  jednocześnie  większy  wpływ  środowisk  oświatowych  na  jej

funkcjonowanie systemowe.

Proponowane zmiany przytoczonych artykułów mają na celu nowelizacje przepisów, które

w obecnym brzmieniu  nie  są  stosowane.  Jednocześnie  bazują  na upoważnieniach  zawartych w

przepisach dot. Rady Ministrów lub wojewody i administracji rządowej w województwie; stanowią

zatem harmonizację sytemu.


