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PRAWO W OŚWIACIE  

I – XII  2018 

 

NOWE AKTY PRAWNE  

  Ustawy 

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (poz.1000) 

 

Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 

akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (poz. 2029)  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

(poz.1796) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy 

uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w 

formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (poz.1810) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego (poz.1675) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (poz.1574) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i 

placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (poz. 1498) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i 

placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (1478)  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i 

warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub 

delegowanym do pracy za granicą (poz. 1494) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start" (poz.1061) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 w sprawie szczegółowych 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie 

oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 

odwoławczego (1133) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(poz.1055) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz.936) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, 

form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i 

młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" (poz.910) 

14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół 

i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (poz.682) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, 

które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej 

(poz.681) 
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16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2018 r. (poz.655) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 

szkoły II stopnia (poz.467) 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (poz.190) 

 

 

 

NOWELIZACJE 

 

Ustawy 

 
1. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.2245) 

2. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (poz.2153) 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (poz.1900) 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (poz.1457) 

5. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (poz.1290) 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poz.1030) 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (poz.996) 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 13 kwietnia 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (poz.967) 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz.108) 

 

Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (poz.2140) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (poz.1679) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących 

o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz 

upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (poz.1670) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz.1647) 
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5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych 

oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, 

terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków 

zestawień zbiorczych (poz.1630) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (poz. 1533) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (poz. 

1486) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(poz. 1485) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (poz. 1477) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (poz.744) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(poz.691) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz.638) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w 

systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych 

systemu informacji oświatowej (poz.628) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (poz.588) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, 

sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania 

egzaminatorów z ewidencji (poz.403) 

16. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (poz. 214) 

                                                                                                                        

 
                                                                                                                            zebrała i opracowała  

 E. Rostkowska  

 
 

 


