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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o systemie oświaty i
ustawy - Prawo oświatowe.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
Z poważaniem

(-) Mateusz Morawiecki

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 44zr dodaje się art. 44zra w brzmieniu:
„Art. 44zra. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę
oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, lub radę pedagogiczną
zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, o
których mowa w rozdziale 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb i art.
44zq, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie
wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania i kompetencje
wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje odpowiednio
wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.”;

2)

po art. 44zzzy dodaje się art. 44zzzz w brzmieniu:
„Art. 44zzzz. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, o których mowa w rozdziale 3b oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza i art. 44zzzv, te zadania i kompetencje
wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie
wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania i kompetencje
wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje odpowiednio
wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730) po art. 73 dodaje się art. 73a
w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa
w art. 70 ust. 1 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor
szkoły.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa
w ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony
przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje odpowiednio
wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez
nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio dyrektor
szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.”.
Art. 3. Przepisy art. 44zra i art. 44zzzz ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego, o których mowa odpowiednio w art. 296 i art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i
2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o
którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432
oraz z 2019 r. poz. 534).
Art. 4. W roku szkolnym 2018/2019 w przypadku, o którym mowa w art. 73a ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1)

ilekroć w przepisach jest mowa o dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
należy przez to rozumieć dzień rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela
wyznaczonego

przez

organ

prowadzący

szkołę

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów – o ile rozstrzygnięcie to nastąpiło po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z pkt 2;
2)

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący
szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas (semestrów) programowo
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najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
3)

jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły
przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego
przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), których
celem jest wypełnienie luki istniejącej w regulacjach dotyczących systemu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
Dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie
w tym zakresie wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciele,
którym powierzono funkcję wychowawców oddziałów szkolnych, osoby prowadzące
praktyczną naukę zawodu i rady pedagogiczne. Nie przewidziano jednak żadnych
rozwiązań, na wypadek gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn, nie
wykonał należących do niego obowiązków. Taka sytuacja może powodować
zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacji, godząc tym
samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.
W projekcie proponuje się uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że
w przypadku gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną
naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów,
przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły. W celu usprawnienia
wykonywania przez dyrektora szkoły tych zadań proponuje się, aby mógł on również
upoważnić do realizowania tych zadań nauczyciela. Natomiast w przypadku gdyby
dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań
i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
Zmiana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polega na dodaniu
nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym, mając na uwadze powyższą zasadę, dyrektor
szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów,
w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70
ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie
dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie
nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę,
zgodnie z powyższą zasadą, będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów,
dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich
szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony
przez organ prowadzący szkołę.
Projekt ustawy przewiduje przepisy przejściowe, zgodnie z którymi omówione powyżej
rozwiązania będą miały również zastosowanie, w okresie przejściowym, do:
1) dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni zostanie
przeprowadzony w styczniu 2020 r. dla słuchaczy gimnazjów dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze jesiennym;
2) dotychczasowego egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty; egzamin ten po raz ostatni zostanie przeprowadzony w
roku szkolnym 2028/2029;
3) dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który po raz
ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2027/2028.
Ponadto, w sytuacji gdy zaistnieje konieczność rozstrzygania o wynikach klasyfikacji
i promocji uczniów przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ
prowadzący szkołę, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w obecnie trwającym
roku szkolnym 2018/2019 jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych
i świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły
lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i
promocji uczniów. W odniesieniu do uczniów klas (semestrów) programowo
najwyższych liceów ogólnokształcących i techników przewiduje się również, że ww.
rozstrzygnięcie może nastąpić po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.)
kończą się w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Potrzeba pilnego wprowadzenia w życie projektowanych przepisów jest podyktowana
troską o dobro uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą liceum
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ogólnokształcące i technikum oraz zamierzają bezpośrednio po ukończeniu szkoły
przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2019 r. Powyższe przepisy zagwarantują
uczniom ukończenie szkoły i wydanie im świadectw ukończenia szkoły na wypadek
gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.
Zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie wprowadzeniu
projektowanych przepisów w powyższym terminie.
Problematyka regulowana w projekcie ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii
Europejskiej.
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.  Regulamin pracy Rady
Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Projektowana ustawa nie wywiera wpływu na sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych.
Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r.  Regulamin pracy Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej

Kancelarii

Prezesa

Rady

Ministrów,

zgodnie

z

art.

5

ustawy

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248).
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Nazwa projektu
Data sporządzenia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – 24 kwietnia 2019 r.
Prawo oświatowe
Źródło: Inicjatywa własna
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nr w wykazie prac:
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wypełnienie luki istniejącej w regulacjach dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie w zakresie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych, nauczyciele, którym powierzono funkcję wychowawców oddziałów szkolnych, osoby prowadzące
praktyczną naukę zawodu i rady pedagogiczne. Nie przewidziano jednak żadnych rozwiązań, na wypadek gdyby
którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn, nie wykonał należących do niego obowiązków. Taka sytuacja
może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacji, godząc tym samym
w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.
W projekcie proponuje się uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku gdy nauczyciel,
wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i
kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów,
przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zadania te będzie
obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. Natomiast w przypadku
gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je
nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
Zmiana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie
z którym, mając na uwadze powyższą zasadę, dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie
klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70
ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji
uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z powyższą zasadą, będzie
dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia
przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ
prowadzący szkołę.
Projekt ustawy przewiduje przepisy przejściowe dotyczące obecnie trwającego roku szkolnego 2018/2019.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania regulowane przepisami ustawy należą do zakresu spraw regulowanych odrębnie w każdym kraju –
zgodnie z jego prawodawstwem.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
Dyrektorzy szkół

28 424

Źródło danych
System informacji
oświatowej, stan na
30.09.2018 r.

Oddziaływanie
Rozstrzyganie w sprawie
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów

Nauczyciele i osoby
prowadzące praktyczną
naukę zawodu

702,6 (w tys.)

System informacji
oświatowej, stan na
30.09.2018 r.

Rozstrzyganie w sprawie
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów na
podstawie upoważnienia
dyrektora szkoły oraz
konsekwencje niewykonywania
zadań i kompetencji przez
nauczycieli i osoby prowadzące
praktyczną naukę zawodu

Uczniowie szkół

ok. 4 961 (w tys.)

System informacji
oświatowej, stan na
30.09.2018 r.

Zagwarantowanie uczniom
możliwości przechodzenia na
kolejne etapy edukacji
i przystępowania do egzaminów

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt procedowany w trybie odrębnym, polegającym na wniesieniu projektu bezpośrednio do rozpatrzenia przez
Radę Ministrów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
z … r.)
0
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7
8
9
10 Łącznie (0–10)
Dochody
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
budżet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
państwa
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jednostki
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
budżet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
państwa
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jednostki
Saldo ogółem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budżet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
państwa
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jednostki
Projektowana ustawa nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów
Źródła finansowania
publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

W ujęciu
pieniężnym

0

0

0

0

0

0

0

duże
przedsiębiorstwa

2

(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw

0

0

0

0

0

0

0

rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

0

0

0

0

0

0

0

W ujęciu
duże
niepieniężnym przedsiębiorstwa

Nie wywiera wpływu na duże przedsiębiorstwa.

sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw

Nie wywiera wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

Nie wywiera wpływu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe.

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Projektowana ustawa korzystnie wpływa na sytuację uczniów, w tym uczniów
niepełnosprawnych, zapewniając każdemu uczniowi możliwość przechodzenia na kolejne
etapy edukacji i gwarantując tym samym konstytucyjne prawo do nauki.
Projektowana ustawa nie wpływa na sytuację osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9.

Wpływ na rynek pracy

Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
Brak wpływu.

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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