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     PRAWO W OŚWIACIE  

NOWELIZACJE  I  NOWE  AKTY  PRAWNE 

I –  XII 2013 

 

I.  NOWELIZACJE 

Ustawy 

 

1.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12 

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (poz.827) 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej 

(poz.1283) 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(poz.1265) 

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12 

(poz.1191) 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (poz.135) 

7. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (poz.1317) 

8. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 

(poz.1639) 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich 

delegatur (poz. 245) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (poz. 384) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych 

(poz. 520) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 560) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III 

szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (poz.785) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 
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w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (poz. 

957) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (poz. 958) 

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (poz.993) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania 

i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (poz.1654) 

 

 
II.  NOWE AKTY PRAWNE 

Rozporządzenia 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (poz. 199) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (poz.369) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz.393) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r w sprawie 

ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład 

komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania 

i skreślania ekspertów z listy (poz. 354) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie 

organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań 

opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (poz. 

380) 

6. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (poz.832) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (poz.532) 

8. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (poz.1207) 
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9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

i materiałów dydaktycznych (poz.818) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie 

udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego (poz.956) 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 

edukacyjne w 2013 r. (poz.1035) 

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku 

Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 

„Owoce w szkole” (1065) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (poz.1257) 

 

 

                                                                

 
                                                                                          zebrała i  opracowała 
                                                                                                                                       E. Rostkowska 


