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PRAWO W OŚWIACIE 

I – IX 2022 

USTAWY 
 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (poz.1700) 
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (poz.1079) 

USTAWY –  NOWELIZACJE 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (poz.1730) 
zmiany: 

 ocena pracy nauczycieli, 

 awans zawodowy nauczycieli, 

 zatrudnianie specjalistów w szkole – pedagog specjalny, 

 konsultacje dla uczniów, wychowanków i rodziców.  
2. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (poz.1116) 
zmiany: 

 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w latach 2022/2023 i 2023/2024, 

 pedagog specjalny i zatrudnianie specjalistów w szkole, 

 dane dziedzinowe ucznia w związku ze wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym w SIO, 

 prowadzenie zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19, 

 nauczanie indywidualne w formie zdalnej, 

 dostosowanie lokali z oddziałami przedszkolnymi, 

 szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 

 elektroniczne wyniki rekrutacji, 

 wprowadzono obowiązek posiadania akredytacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
prowadzony przez instytucje rynku pracy, 

 zachowanie w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki 
systemu oświaty (w tym zachowania w mocy powyższego rozwiązania w stosunku 
do osoby niebędącej nauczycielem) dokonanego przed 2 września 2021 r. 

 
3. 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 7 lipca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (poz.1575) 

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

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (poz.1914) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania 
i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (poz.1903) 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych 
i w schroniskach dla nieletnich (poz.1927) 

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umieszczania 
i pobytu nieletnich w hostelach (poz.1882) 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć 
prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach 
dla nieletnich (poz.1840) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy 
nauczycieli (poz.1822) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 
i 2023/2024 (poz.1698) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego (poz.1644) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (poz.1636) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 
i 2023/2024 (poz.1591) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 
i 2023/2024 (poz.1246) 

12. 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 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji roku szkolnego (poz.1810) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej 
szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 
publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego 
samego typu (poz.1805) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 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.1798) 
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4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (poz.1782) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(poz.1780) 
zmiany:  dotyczą szkół zawodowych (zwolnienia z praktycznej nauki zawodu) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (poz.1752) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (poz.1739) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego 
albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (poz.1735) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 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.1717) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz.1705) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, 
kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków 
zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (poz.1701) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego 
(poz.1625) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (poz.1594) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
szkołach i placówkach (poz.1593) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (poz.1482) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 
(poz.1109) 
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17. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych 
innych jednostkach organizacyjnych (poz.1088) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 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.1057) 
zmiany: nowe wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (poz.1056) 

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

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

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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) 
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27. 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 

28. 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) 

 
 
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, 
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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. Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (poz.1383) 

3. 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) 

4. 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) 
 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy (poz.1047) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy (poz.1711) 

 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych (poz.1880) 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego (poz.1329) 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.(poz.1325) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 
i 2023/2024 (poz.1246) 

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół 
i placówek artystycznych (poz.1217) 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
w publicznych szkołach artystycznych (poz.1069) 

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych (poz.1068) 
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8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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 


