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PRAWO W OŚWIACIE 

I – V 2022 

 

USTAWY –  NOWELIZACJE 

1. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (poz.935) 

zmiany: zwiększenie  średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w okresie od dnia 1 maja 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż 
do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r. 

USTAWY –  teksty jednolite 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (poz.868) 

ROZPORZĄDZENIA 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 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 latach 2022-2024 (poz.850) 

ROZPORZĄDZENIA –  NOWELIZACJE 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (poz.658) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (poz.644) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz.622) 

zmiany: usunięcie podstawy programowej przedmiotu Wiedza o społeczeństwie  a wprowadzenie 
podstawy programowej Historia i teraźniejszość; nowa podstawa programowa przedmiotu 
Historia 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 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.609) 
dotyczą zmian w szkole branżowej I stopnia w tym: usunięcie podstawy programowej przedmiotu 
Wiedza o społeczeństwie  a wprowadzenie podstawy programowej Historia i teraźniejszość; nowa 
podstawa programowa przedmiotu Historia 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 
(poz.573) 
zmiana: możliwość składania wniosku o przyjęcie do szkoły także przez osobę sprawującą opiekę 
nad uczniem, zwiększenie liczby uczniów w oddziale przygotowawczym z 15 do 25, zwiększenie 
liczby godzin języka polskiego z 3 do 6 tygodniowo 
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6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (poz.566) 
zmiana: zwiększenie w roku szkolnym 2021/22 liczby dzieci w oddziale przedszkola oraz liczby  
uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (poz.352) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym (poz.276) 
zmiana: zmniejszenie liczby godzin języka mniejszości niemieckiej  w międzyszkolnym zespole 
nauczania języka mniejszości niemieckiej  dla uczniów szkół tego samego typu w wymiarze 
1 godziny tygodniowo. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (poz.204) 

 

ROZPORZĄDZENIA –  COVID-19 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.367) 
Zmiana: zmiana daty końcowej zdalnego nauczania  z  27 lutego 2022 r. na 20 lutego 2022 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(poz.339) 
Zmiana: możliwość organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych z kształceniem ogólnym poza 
wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie tych przepisów, 
zwane dalej „dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.335) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.213) 

5. Rozporządzenie Ministra edukacji i nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (poz.186) 
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Przepisy prawa dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy 
     
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa  (poz.583)  

W zakresie oświaty i wychowania ustawa zawiera następujące rozwiązania: 

1) możliwość przekazania z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla jednostek samorządu 
terytorialnego, 

2) możliwość tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie nie tylko szkołom, ale także przedszkolom, 

3) możliwość przydzielenia nauczycielowi (za jego zgodą) przez dyrektora szkoły godzin 
ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, 

4) ułatwienie zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela obywateli Ukrainy, którzy znają 
język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie posługuje 
się polskim językiem, 

5) umożliwienie podjęcia pracy bez zawieszenia prawa do świadczenia kompensacyjnego,    
6) zwolnienie z opłat dla osób z Ukrainy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych, za 

złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształcenia w Polsce oraz 
posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach.                                                                                                                 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 
kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (poz.645) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy (poz.795) 

 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół 
i placówek artystycznych (poz.900) 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 
tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych 
realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (poz.711) 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół 
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(poz.563) 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół 
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(poz.194) 
 
 

 
                                                                                                                      zebrała i opracowała                            

                                                                                                                                                       E. Rostkowska 


