Biuletyn Społecznego Monitora Edukacji
Załącznik 1
Zmiany w prawie początku kadencji do 5 sierpnia 2008 roku
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Ustawy, rozporządzenia
Ustawa z 6 grudnia 2007 r. o
zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w
sprawie rodzajów innych form
wychowania
przedszkolnego,
warunków
tworzenia
i
organizowania tych form oraz
sposobu ich działania

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 21 grudnia 2007 r. w
sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2008
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 7 stycznia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i
promowania uczniów i słuchaczy
oraz
przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w

Publikator

Uwagi

DzU
Ustawa umożliwia wprowadzenie
07.247.1821 podwyżek dla nauczycieli. W roku
2008 kwota bazowa dla nauczycieli,
o której mowa w art. 30 ust. 3 i art.
53 ust. 1 ustawy wymienionej w art.
1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, wynosi 2.074,15 zł.
DzU 08.7.38 Wychowanie przedszkolne może być
prowadzone w następujących, innych
niż przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach
podstawowych, formach:
1) zespołach wychowania
przedszkolnego, zwanych dalej
"zespołami", w których zajęcia są
prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych,
zwanych dalej "punktami", w
których zajęcia są prowadzone przez
cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący.
2. Zajęcia wychowania
przedszkolnego w zespołach i
punktach mogą być prowadzone w
grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
DzU
Rozporządzenie określa zasady
07.247.1825 podziału środków i określa algorytm
podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego na rok
2008
DzU 0.3.9

Zmiany dotyczą absolwentów
trzyletnich techników i szkół
równorzędnych dla młodzieży na
podbudowie szkoły zasadniczej –
dodatkowe terminy przystąpienia do
egzaminu maturalnego.

szkołach publicznych
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DzU
Standardowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 11 stycznia 2008 r. 08.17.103 określające warunki wynagrodzeń
dla nauczycieli zatrudnionych w
zmieniające rozporządzenie w
placówkach prowadzonych przez
sprawie
dodatków
do
administrację rządową.
wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe
i
godziny
doraźnych
zastępstw
dla
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach prowadzonych przez
organy administracji rządowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji DzU.08.42.25 Rozporządzenie zmienia wysokości
7
minimalnych stawek wynagrodzenia
Narodowej z 11 marca 2008 r.
zasadniczego nauczycieli, ogólnych
zmieniające rozporządzenie w
warunków przyznawania dodatków
sprawie wysokości minimalnych
do wynagrodzenia zasadniczego oraz
stawek wynagrodzenia
wynagradzania za pracę w dniu
zasadniczego oraz wynagradzania
wolnym od pracy – rozporządzenie
za pracę w dniu wolnym od pracy
obowiązuje na 2008 rok.
Rozporządzenie Ministra Edukacji DzU.08.67.41 W rozporządzeniu wprowadzono
2
wiele poprawek dotyczących
Narodowej z 11 marca 2008 r.
dokumentacji i druków ścisłego
zmieniające rozporządzenie w
zarachowania. W przedszkolach
sprawie zasad wydawania oraz
takim drukiem są legitymacje
wzorów świadectw, dyplomów
przedszkolne dla dzieci
państwowych i innych druków
niepełnosprawnych.
szkolnych, sposobu dokonywania
ich sprostowań i wydawania
duplikatów, a także zasad
legalizacji dokumentów
przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą oraz zasad
odpłatności za wykonywanie tych
czynności.
DzU
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Zaprzestanie funkcjonowania wielu
Narodowej z 18 kwietnia 2008 r. 08.72.420 dotychczasowych
szkół
zmieniające rozporządzenie w
ponadpodstawowych spowodowało,
sprawie
ramowych
planów
że skreślić należało kilkanaście
nauczania w szkołach publicznych
załączników
przedstawiających
ramowe plany nauczania w tych
szkołach.
Od dnia 1 września 2008 r. zmiany w
podstawie programowej kształcenia
ogólnego w klasach I – III szkoły
podstawowej
polegającej
na
obowiązkowej nauce języka obcego
nowożytnego. Język regionalny
został wprowadzony do ramowych

planów nauczania.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji DzU.08.104.6 Lokal, w którym mają być
67
prowadzone zajęcia z innych form
Narodowej z 13 czerwca 2008 r.
wychowania przedszkolnego, musi
zmieniające rozporządzenie w
znajdować się w budynku lub jego
sprawie rodzajów innych form
części spełniających wymagania
wychowania przedszkolnego,
określone w przepisach technicznowarunków tworzenia i
budowlanych oraz przepisach o
organizowania tych form oraz
ochronie przeciwpożarowej dla
sposobu ich działania
kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub
wskazane w ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, opracowanej w
trybie określonym w tych przepisach.
DzU
Standardowe rozporządzenie o
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 24 czerwca 2008 r. w 08.129.825 kształceniu w poszczególnych
zawodach.
sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach: górnik
eksploatacji podziemnej, górnik
odkrywkowej eksploatacji złóż,
monter
instalacji
gazowych,
monter instrumentów muzycznych,
monter sieci komunalnych, stolarz,
technik
hydrolog,
technik
instrumentów
muzycznych,
technik meteorolog i technik
papiernictwa.

W omawianym okresie dokonano 10 zmian legislacyjnych, w tym jedną w ustawie. W tabelce
podane są informacje o zakresie zmian. Mała liczba zmian może być zjawiskiem pozytywnym.
Im mniej zmian tym stabilniejsza sytuacja prawna szkół. Z drugiej strony w wielu aktach
prawnych jest niespójność zapisów, przyjęte złe rozwiązania lub wręcz niepotrzebne, złe
zapisy. Czekamy na zapowiadane „Przyjazne Państwo” z niezbędnymi czytelnymi ustawami i
rozporządzeniami.
Dwie zmiany mają istotne znaczenie:
• nowa wyższa kwota bazowa dla nauczycieli;
• inne formy wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form
oraz sposoby ich działania.
W lipcu sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty. Szczegółowy komentarz do zmian w
Ustawie – w Biuletynie.
Andrzej Pery

