
Zmiany w prawie proponowane przez Ministra Edukacji Narodowej 
od 15 października do 31 grudnia 2010 roku

Lp. Ustawy, rozporządzenia Publikator Uwagi

1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie  szczegółowych  zasad  ustalania 
wynagrodzenia  oraz  ekwiwalentu  pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy nauczycieli 

DzU.10.255.1712 Wprowadza się dwie zmiany:
  1)   w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8)  jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 
30a ust. 3 ustawy.";
  2)   w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3.  Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 
30a ust. 3 ustawy, uwzględnia się w wysokości stanowiącej 
jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi 
za poprzedni rok kalendarzowy.".

2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału 
części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla 
jednostek  samorządu  terytorialnego  w  roku 
2011 

DzU.10.249.1659 Standardowe rozporządzenie ukazujące się pod koniec roku 
kalendarzowego, które dzieli pieniądze przeznaczone na 
subwencje oświatowe.

3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu

DzU.10.244.1626 Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania 
praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, 
pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, 
placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje 
wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i 
przysługujące im uprawnienia.

4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
24  listopada  2010  r.  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  uzyskiwania  stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli 

DzU.10.235.1543  § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Organ powołujący komisję 
kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając 
skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 
tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest 
zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego 
przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, z 
zastrzeżeniem ust. 2-4.".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z DzU.10.231.1522 Rozporządzenie standardowe określające podstawy 
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5 3  listopada  2010  r.  w  sprawie  podstaw 
programowych  kształcenia  w  zawodach: 
operator  maszyn  w  przemyśle  włókienniczym, 
operator  urządzeń  przemysłu  ceramicznego, 
operator  urządzeń  przemysłu  szklarskiego, 
rękodzielnik  wyrobów  włókienniczych,  technik 
analityk,  technik  garbarz,  technik  technologii 
ceramicznej,  technik  technologii  chemicznej, 
technik technologii szkła i technik włókiennik 

programowej dla kolejnej grupy zawodów.

6
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowego statutu 
publicznej  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni 
specjalistycznej 

DzU.10.228.1492 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.

7
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i 
sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i 
promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz 
przeprowadzania  sprawdzianów  i 
egzaminów w szkołach publicznych 

DzU.10.228.1491 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.

8
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie 
warunków  organizowania  kształcenia, 
wychowania i  opieki  dla dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie  w  przedszkolach,  szkołach  i 
oddziałach  ogólnodostępnych  lub 
integracyjnych 

DzU.10.228.1490 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.

9
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie 
warunków  organizowania  kształcenia, 
wychowania i  opieki  dla dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

DzU.10.228.1489 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.
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społecznie  w  specjalnych  przedszkolach, 
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 

10
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w 
tym publicznych poradni specjalistycznych 

DzU.10.228.1488 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.

11
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie 
Zasady  udzielania  i  organizacji  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  w 
publicznych  przedszkolach,  szkołach  i 
placówkach 

DzU.10.228.1487 Rozporządzenie występujące w pliku rozporządzeń 
zmieniających system pomocy psychologiczno 
pedagogicznej.

12
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
18  października  2010  r.  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach 

DzU.10.215.1408 § 8 otrzymał nowe brzmienie: „ 1. W pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą 
wodę oraz środki higieny osobistej. 2.   Urządzenia 
sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie 
pełnej sprawności technicznej.”

13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
30  września  2010  r.  w  sprawie  podstaw 
programowych  kształcenia  w  zawodach: 
betoniarz-zbrojarz,  fryzjer,  kamieniarz,  malarz-
tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług 
fryzjerskich,  technik  usług  kosmetycznych, 
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
i zdun 

DzU.10.210.1383 Rozporządzenie standardowe określające podstawy 
programowej dla kolejnej grupy zawodów.

14
Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z 
30  września  2010  r.  w  sprawie  podstaw 
programowych  kształcenia  w  zawodach: 
drukarz,  introligator,  mechanik  maszyn  i 
urządzeń  drogowych,  technik  administracji, 
technik  drogownictwa,  technik  ekonomista, 
technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik 
pojazdów  samochodowych,  technik  poligraf  i 
technik turystyki wiejskiej 

DzU.10.195.1296 Rozporządzenie standardowe określające podstawy 
programowej dla kolejnej grupy zawodów.
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W omawianym okresie dokonano 14 zmian legislacyjnych, wszystkie dotyczą rozporządzeń. W tabelce podaję krótkie informacje o zakresie 
zmian.  Akty prawne pogrubione, stanowią te, które zmieniają system edukacji.

Zebrał i opisał – Andrzej Pery
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