
    Nawigacja oświatowa - cz. 1 

                                                                        - stan prawny - 1 września 2018 r.                                                opracowała: Ewa Halska 

 

Materiały XIII Kongresu Zarządzania Oświatą www.oskko.edu.pl/kongres/  OSKKO wyraża zgodę na wykorzystywanie tej prezentacji do celów 

edukacyjnych, lecz pod warunkiem nieingerowania w tekst oraz pozostawienia nazwy kongresu, organizatora i autora materiału.  

 

Materiały XIII Kongresu Zarządzania Oświatą: www.oskko.edu.pl/kongres/  

 

Tabela przedstawia porównanie  przepisów ustawy Prawo oświatowe (UPO) oraz ustawy o systemie oświaty (uso).  
 

Preambuła - bez zmian 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - art. 1 - 30 
art.  

w UPO 
Temat przepisu art.  

w  uso 

1 Zadania systemu oświaty 1 

2 Podmioty systemu oświaty 2 

3 Podmioty wspierające system oświaty 2a 

4 Objaśnienie pojęć - słownik 3 

5 i 6 Prawa i obowiązki nauczycieli 4 i 5b 

7 Status prawny pracowników niepedagogicznych 5d 

8 Prawo zakładania szkół i placówek oświatowych  5 

9  Przekazanie przez JST małej szkoły ( do 70 uczniów) 5. ust. 5g - 5r 

10 Zadania i odpowiedzialność organu prowadzącego - 5 ust. 7 

11 Zadania oświatowe JST 5a 

13 Przedszkola publiczne, niepubliczne w tym inne formy w.p 6 

14 Szkoła publiczna - cechy 7 

15 Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem 7 ust. 1 pkt 1a-1g 

16 Zajęcia realizowane w ramach programów fin. ze  środków z budżetu UE 7e 

17 Status szkoły podstawowej 8 

18 Typy szkół  9 

19 Egzaminy ósmoklasisty i warunki ukończenia szkół 11 obowiązuje 

20 Poziom wykształcenia 11a 

21 Tworzenie oddziałów międzynarodowych w szkołach  7a 

22 Nauczanie w oddziale międzynarodowym 7b 

23 Cofnięcie zezwolenia na utworzenie oddz. międzynarodowego 7c 

24 Likwidacja oddz. międzynarodowego 7d 

25 Tworzenie oddziałów dwujęzycznych - 

26 Program wychowawczo-profilaktyczny - 

27 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom korzystającym z Internetu  4a 

28 Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność ruchową   13a 

29  Zakres kompetencji organów JST 29 

30 Kolegia pracowników służb społecznych 9f 
Nie ujęto w zestawieniu - art. 12 UPO -  obowiązek wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych. 
Rozdział 1 ustawy Prawo oświatowe uzupełniają przepisy zachowane w ustawie o systemie oświaty, a to: 

 art. 5g – zakaz pobierania opłaty za informacje 
 art. 9a – 9e – CKE i zagadnienia egzaminacyjne 
 art. 10, 10a – egzaminy eksternistyczne 
 art. 11 - świadectwa i dyplomy 
 art. 12 – nauka religii  

 art. 13 – prawa mniejszości narodowych 

Rozdział 2 - Wychowanie przedszkolne obowiązek (…) art. 31 - 42 
art.  

w UPO 
Temat przepisu art.  

w  uso 

31 Organizowanie wychowania przedszkolnego 14 

32 Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 14a 
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33 Przygotowanie przedszkolne - obowiązki rodziców 14b 

34 Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego 14c 

35 Obowiązek szkolny 15 

36 Realizacja obowiązku szkolnego 16 

37 Spełnianie obowiązku; rocznego przyg. przedszk., szkolnego i nauki poza szkołą  16 ust. 8 

38 Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego 16a 

39 Sieć szkół 17 

40 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - obowiązki rodziców 18 

41 Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 19 

42 Egzekucja spełniania obowiązków 20 

Rozdział 3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi-  art.  43 - 74 
art.  

w UPO 
Temat przepisu art.  

w  uso 

43 Koordynacja i realizacja polityki oświatowej państwa 21 

44 Podstawowa działalność szkół i placówek 21a 

45 Eksperyment pedagogiczny - 

46 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 24 

47 Delegacja do wydania rozporządzeń 22 

48 Zakładanie i prowadzenie szkół wojskowych - odesłanie 28 

49 Szkoły resortowe 29 

50 Kurator oświaty 30 

51 Zadania i kompetencje kuratora oświaty 31 

52 Kuratorium oświaty 32 

53 Specjalistyczne jednostki nadzoru pedagogicznego 32a 

54 Nadzór ped. w szkołach kształcących w zawodach dla żeglugi śródl. i morskiej 32b 

55 Nadzór pedagogiczny 33 

56 Usuwanie uchybień 34 

57 Nadzór finansowo-administracyjny - organ prowadzący 34a 

58 Ingerencja nadzorcza uprawnionych organów 34b 

59 Nadzór nad innymi formami wychowania przedszkolnego  34c 

60 Nadzór pedagogiczny - przepisy szczególne, w tym: 
ust. 7 - nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki 

35 
35 ust. 4 

61 Zasięg nadzoru pedagogicznego 35b 

62 Powierzenie stanowiska dyrektora 36 

63 Konkurs na stanowisko dyrektora 36a 

64 i 65 Stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze 37 

66 Odwołanie ze stanowiska kierowniczego 38 

67 Odwołanie ze stanowiska kierowniczego osoby niebędącej nauczycielem 38a 

68 Kompetencje dyrektora 39 

69 Rada pedagogiczna 40 

70 Kompetencje rady pedagogicznej 41 

71 Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej 41 ust.3 

72 Dalsze kompetencje rady pedagogicznej 42 

73 Zebrania rady pedagogicznej, podejmowanie uchwał 43 

74 Typy szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej  44 
Rozdział 3 ustawy Prawo oświatowe uzupełniają przepisy zachowane w ustawie o systemie oświaty, a to: 
 art. 21 ust. 2 – zadania MEN  
 art. 22 ust. 2 pkt 8 i  13 – delegacja do wydania rozporządzeń m.in. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania  

konkursów i warunków wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich 
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Rozdział 4 -Społeczne organy w systemie oświaty-  art.  75 - 87 
art.  

w UPO 
Temat przepisu art.  

w  uso 

75 Krajowa rada oświatowa 45 

76 Skład krajowej rady oświatowej 46 

77 Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego 47 

78 Zadania rady oświatowej powołanej przez  organ stanowiący JST  48 

79 Skład i regulamin rady oświatowej 49 

80 Rady szkół i placówek 50 

81 Skład rady szkoły i placówki 51 

82 Podmioty, w których nie powołuje się rady szkoły  52 

83 Rada rodziców 53 

84 Kompetencje rady rodziców 54 

85 Samorząd uczniowski 55 

86 Działalność stowarzyszeń i innych organizacji w szkołach i placówkach 56 

87 Organy społeczne - wyłączenia 57 

Rozdział 5 - Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach  
                      publicznych  -  art.  88 -129 

art.  
w UPO 

Temat przepisu art.  
w  uso 

88 Utworzenie szkoły placówki publicznej 58 

89 Likwidacja szkoły publicznej 59 

90 Zezwolenie na prowadzenie wychowania przedszkolnego w innych formach 59a 

91 Tworzenie zespołów szkół i placówek 62 

92 Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkole -> utworzenie zespołu  

93 Tworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 62a 

94 Rok szkolny - ramy czasowe 63 

95 Struktura organizacyjna szkoły podstawowej 61 

96 Jednostka organizacyjna szkoły - 

97 Tworzenie stanowiska wicedyrektora w szkole 37 

98 Statut szkoły - treść 60  

99 Obowiązki ucznia w statucie szkoły 60 ust. 2 

100 Obowiązek jednolitego stroju na terenie szkoły 64a 

101 Jednostka organizacyjna przedszkola - 

102 Statut przedszkola - treść - 

103 Zapewnienie realizacji zadań statutowych szkoły 67 

104 Organizacja biblioteki - 

105 Zapewnienie zajęć świetlicowych 67 ust. 3 

106 Stołówki szkolne  67a 

107 Tworzenie internatu - 

108 Zapewnienie realizacji zadań statutowych przedszkola - 

108a Zasady monitoringu wizyjnego w szkole lub placówce  - 

109 Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 64 

110 Arkusz organizacji szkoły i przedszkola - 
111- 113 Delegacje do wydania rozporządzeń  60 ust. 2 

 art. 22a-22d – program wychowania przedszkolnego, program nauczania, kwestie dotyczące podręczników 

 art. 32a ust. 4 – świadectwa i dyplomy w szkołach artystycznych  
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114 Uchylenie statutu lub jego niektórych postanowień - nadzór kuratora 60 ust. 3 

115 Indywidualny program lub tok nauki   66 

116 Zakaz pobierania od rodziców opłat za udostępnienie informacji dot. ich dzieci 5g 

117 Kształcenie ustawiczne 68a 

118 Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne 68b 

119 Ochotnicze Hufce Pracy 69 

120 Praktyczna nauka zawodu 70 

121 Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych 70a 

122 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 70b 

123 Delegacje do wydania rozporządzeń 71 

124 Placówka artystyczna 71aa 

125 Delegacja do wydania rozporządzenia - BHP w szkołach i placówkach 95a 

126 Wymagania ochrony przeciw pożarowej dla oddziału przedszkolnego  

127 Kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 71b 

128 Kształcenie w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej 71c 

129 Opieka w jednostkach pomocy społecznej 72 

Rozdział 6  - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania  

                         przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek  – art. 130 -164   

                         (uwzględnia zapisy uchylonego  Rozdziału 2a uso) 
 
Rozdział 7 - Kształcenie osób przybywających z zagranicy  -  art. 165 -167 

art.  
w UPO 

Temat przepisu art.  
w  uso 

165 Przybywający zagranicy a prawo do nauki 94a 
166 Miejsce realizacji obowiązku szkolnego przybywających z zagranicy a demografia 94aa 
167 Wsparcie działań z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży 94c 

 
Rozdział 8 - Szkoły i placówki niepubliczne  -  art.  168 -182 

art.  
w UPO 

Temat przepisu art.  
w  uso 

168 Zakładanie niepublicznych szkół i placówek 82 
169 Wykreślenie z ewidencji 83 
170 Działalność oświatowa a działalność gospodarcza 83a 
171 Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki - 
172 Statut szkoły lub placówki - treść.  Likwidacja szkoły lub placówki 84 
173 Stołówki w szkołach niepublicznych - odesłanie 84a 

174 i 175 Zakres stosowania przepisów wykonawczych wydanych na podst. art. 123 i 127 84b 
176 Uprawnienia szkoły publicznej 85 
177 Kształcenie specjalne w szkołach i placówkach  85a 
178 Szczególny tryb nadania uprawnień szkoły publicznej - szkoła eksperymentalna 86 
179 Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej 88 
180 Nadzór nad szkołami niepublicznymi 89 
181 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych form wychowania przedszkolnego 89a 
182 Zespoły szkół prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne 90a 

 
Rozdział 9 - Placówki doskonalenia nauczycieli  art. 183 - 188 

art.  
w UPO 

Temat przepisu art.  
w  uso 
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183 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 77a  

184 Akredytacja placówek doskonalenia 77a  

185 Warunek niezbędny do utworzenia placówki doskonalenia - wstępna akredytacja - 

186 Cofnięcie akredytacji 77a 
 187- 188 Delegacje do wydania rozporządzeń 78 

 
Istotne! 
Od 1 września 2017 r. obok ustawy Prawo oświatowe obowiązują także rozdziały ustawy z  7 września 
1991 r. o systemie oświaty - uso - Dz. U. z 2018 r. poz.1457,  a to:  
 Rozdział 3a - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 
 Rozdział 3b - Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje  
        w zawodzie 

     egzamin ósmoklasisty w latach szkolnych 2018/2019-2020/2021 - zgodnie z art. 44zu  
     w związku z art. 295 PwUPO, to - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny 
 Rozdział 8a - Pomoc materialna uczniów 
 Rozdział 9 - Przepisy szczególne: 

– art. 92 – świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej  
– art. 92a – 92t – wypoczynek 
– art. 93 – 93h – wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 
– art. 94b -  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

 Rozdział 9a – Przepisy karne – art. 96a 
                     

Od 1 stycznia 2018 r.  obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań     

                    oświatowych zastępująca zapisy uchylone w uso - Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 dalej UFZO.  
 
Konstrukcja UFZO 
Rozdział 1 - Przepisy ogólne – art. 1- 6  
Rozdział 2 – Część oświatowa subwencji ogólnej – art. 7 – 8  
Rozdział 3 - Finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz  

                publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek  prowadzonych przez  
                ministrów, osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne – art. 9 – 49  

Rozdział 4 - Rozliczenia finansowe między JST - art. 50 - 51  
Rozdział 5 - Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – art. 52  
Rozdział 6 - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – art.  53 
Rozdział 7 -Wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych 

                w  podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – art. 54 – 69 
Rozdział 9 - Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych  – art. 72 – 73 
Rozdział 10 - Inne dotacje udzielane z budżetu państwa – art. 74 – 75 
Rozdział 11 – Zmiany w przepisach - art. 76 – 88, w tym w ustawach: 

   art. 76 – Karta Nauczyciela 
   art. 80  - o systemie oświaty 
   art. 86 – Prawo oświatowe 
   art. 87 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Rozdział 12 - Przepisy przejściowe i końcowe - art. 89 – 146   
   art. 147 – wejście w życie 
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