Nawigacja oświatowa - cz. 2 - akty wykonawcze
opracowała: Ewa Halska
W 2 części Nawigacja … przedstawia ujęty w tabeli spis rozporządzeń, które obowiązują od 1 września 2018 r. z podziałem na szkoły "starego" i "nowego" typu.
Legenda - pod tabelą.
stan prawny - 25 września 2018 r.

L.P
Tytuł rozporządzenia MEN z dnia….
Publikator 2017 r.
art. 363 PwUPO
1
2
3
4
Podstawa programowa i organizacja nauczania
1
14 lutego 2017 r. w sprawie podst. program. wych. przedszkolnego oraz podst. program. kształcenia ogólnego dla SP
Dz. U. poz. 356
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
ost. zm.2018 r. poz. 1679
---------------BSI, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogól. dla szkoły policealnej
SP - z wyj. klas; 3 i 6
2
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
Dz. U. poz. 977 ze zm.
poszczególnych typach szkół - obowiązuje na podstawie art. 363 PwUPO
ost. zm. z 2016 r. poz. 895
30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum
Dz. U. z 2018 r. poz. 467
3
oraz branżowej szkoły II stopnia
4
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Dz. U. poz. 649
ost. zm. z 2018 r. poz. 691
16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
Dz. U. z 2018 r. poz. 1675
5
6

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

7

12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

8
9

10

18 sierpnia 2017 r. 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
29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm.
ost. z 2017 r. poz. 1147
Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z 2017 r. poz. 1117

Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131 oraz
z 2017 r. poz. 1239
Dz. U. poz.1627
Dz. U. poz. 1322

Dz. U. z 2011 r.
Nr 175, poz. 1042
1

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.

Nawigacja oświatowa - cz. 2 - akty wykonawcze
stan prawny - 25 września 2018 r.

11

27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

12

28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

13

3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

14

25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pub. przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

15
16

26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

17

8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły pub. lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły pub. innego typu albo do szkoły pub. tego samego typu
18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

18

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

opracowała: Ewa Halska
Dz. U z 2012 r.
Dz. U. poz. 671
poz. 1129
Dz. U. z 2012 r. poz. 204
Dz. U. poz. 703
z 2014 r. poz. 251 i 1993
Dz. U. z 2015 r. poz. 843
Dz. U. poz. 1534
ze zm. ost. z 2017 r.
poz. 1651
Dz. U. poz. 1646
Dz. U. z 2014 r. poz.
1170, ze zm. ost. z 2016
r. poz. 1368
Dz. U. z 2018 r. poz. 939
Dz. U. poz. 1603
Dz. U. z 2002r. Nr 46
ost. 2016 r. poz. 1335
Dz. U. poz. 1546
Dz. U. z 2015 r.
poz. 1248
Dz. U. poz. 1648
Dz. U. z 2014 r. poz. 454 ze
zm. ost. z 2107r. poz.1649

19
20

21

23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Statuty szkół i przedszkoli regulują przepisy ustawy Prawo oświatowe - UPO
na post. art. 364 Pw UPO do statutów "starych" szkół stosuje się rozporządzenie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół
26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Dz. U. poz. 1655

Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 ze
zm. ost. z 2017 r. poz. 1634

art. 98 - 102 UPO

Dz. U. z 2001r. Nr 61 ze
zm.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1478

Dz. U. z 207 r. Nr 157, poz.
1101 ze zm. ost. z 2018 r.
poz. 1477

22

26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1498

Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz.
347 ze zm. ost. z 2018 r.
poz. 1486
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki
kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 8-klasisty
8 listopada 2017 r. zm. rozporządzenie z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, (…)
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki

Dyrektor
32 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kier. w pub. przedszkolu, publicznej SP, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
33 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyr. pub. przedszkola, pub. SP, pub. szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
34 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
35 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
36

9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

37

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

opracowała: Ewa Halska
Dz. U. poz. 1451
Dz. U. poz. 1512
-----------------Dz. U. z 2016 r. poz. 2223
ost. zm. z 2017 r. poz. 2112
Dz. U. poz. 1658
Dz. U. poz. 1611
Dz. U. poz. 1575
Dz. U. z 2018 r. poz. 1133
Dz. U. z 2018 r. poz. 1574
Dz. U. z 2001r. Nr 135,
Dz. U. z 2018 r.
poz. 1516, ost. zm.
poz. 1055
z 2018 r. poz. 1533

Dz. U. poz. 1597

Dz. U. z 2009r.Nr 184 poz.

Dz. U. poz. 1587

1436, ze zm.
Dz. U. Nr 60, poz. 373,
z 2011 r. Nr 254, poz. 1525

Dz. U. poz. 1591
z 2018r. poz. 1647
Dz. U. poz. 1578
z 2018r. poz. 1485
Dz. U. poz. 1616

Dz. U. poz. 1569

Dz. U. z 2013 r. poz. 532
z 2017 r. poz. 1643
Dz. U. z 2015 r. poz.
1113, z 2017 r. poz.
1652
Dz. U. z 2014 r. poz.
1157 z 2017 r. poz.
1656
Dz. U. z 2002 r.
Nr 3, poz. 28
3
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38
39

40

7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno – pedagogicznych
24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań
opiekuńczo -wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych
i jednostek pomocy społecznej
3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz przez nauczycieli poradni p-p oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych

41
42

24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych
43 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
44
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
Kształcenie zawodowe
45 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

opracowała: Ewa Halska
Dz. U. poz. 1743
Dz. U . poz. 1654

Dz. U. z 2013 r.
poz. 380

Dz. U. z 2018 r. poz. 1601

Dz. U. poz. 1635
Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.
ost. zm. z 2017 r. poz. 1647
Dz. U. z 2017 r. poz. 1743
Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.
ost. zm. z 2018 poz. 214
Dz. U. poz. 860,

----------

ost. zm. z 2018 r. poz. 744

46

7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - obowiązuje na podst. art. 363 PwUPO

47

13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

48

24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

49

8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła 8-letnią
SP/gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie

50

Dz. U. z 2012 r. poz. 184, ze zm.
ost. zm. z 2016 r. poz. 894 i 1212
Dz. U. poz. 622 Dz. U. z 2016 r. poz. 2094
i 2356
Dz. U. poz. 1664 Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz.
1626 z 2015 r. poz. 1183

Dz. U poz. 1562

Dz. U. z 2012 r. poz. 857

Dz. U. poz. 1663

Dz. U. z 2015 r. poz. 673
zm. z 2017 r. poz. 2416
4

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.

Nawigacja oświatowa - cz. 2 - akty wykonawcze
stan prawny - 25 września 2018 r.

51

18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

52

10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania

53
54

55
SIO
56

57

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe ,uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
Rozp. MZ z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia n-lowi urlopu dla porat. zdrowia
9 sierpnia 2012 r. 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
11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO oraz terminów (…)
IstotneI - § 1 pkt 4 lit. b, - wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Inne
58 11 sierpnia 2017 r. 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
Do 2023 r. równolegle z rozp. z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
59 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciw pożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są
prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

opracowała: Ewa Halska
Dz. U. poz. 1632 rozp. MEN z 11.01. 2012r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 622
Dz. U. z 2017 r. poz. 89,
ost. zm. poz. 1607
Dz. U. z 2014 r. poz. 232 oraz
z 2017 r. poz. 1641
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 oraz
z 2017 r. poz. 971
Dz. U. z 2018 r. – poz. 190
- Dz. U. z 2012 r. poz. 957 ze zm.
ost. zm. z 2018 r. poz. 1630
Dz. U. poz. 1653
ost. zm. z 2018 r. poz. 628
Dz. U. poz. 1606

Dz. U. z 2015 r. poz.
1872 oraz z 2017 r. poz.
1628

Dz. U. poz. 1642 - dostosowanie do
31.08.2022 r. art. 304 PwUPO
ost. zm. poz. 2445
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60

28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania
18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez
osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
31 sierpnia 2017 r. 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 - kontynuacja "Owoce i warzywa w szkole"
Rozp. RM 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"
29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

61
62

63

64
65
66

26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy nauczyciela - zm. dotyczy -art. 64 ust. 3 KN - (dzielimy mies. wyn. przez liczbę 21)

67

68

69
70

opracowała: Ewa Halska
Dz. U. poz. 1657 i. 2446
Dz. U. poz. 1625
Dz. U. poz. 1659
ost. zm. z 2018 r. poz. 1670
Dz. U. z 2018 r. poz. 910

Dz. U. z 2016 r. poz. 1591
Dz. U. z 2013 r. poz. 369
Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, ze zm.
ost. zm. z 2017 r. poz. 1580
Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.
ost. zm. z 2018 r. poz. 588

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości min. stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.

Rozporządzenie RM z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Rozporządzenie RM 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 terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w
2018 r.

Dz. U. – poz. 1796
obowiązuje od 21 września 2018 r.
Dz. U. poz. 1810
obowiązuje od 25 września 2018 r.

ost. zm. z 2018 r. poz. 638

Legenda:


kolumna 3 - Publikator 2017 - wskazuje nr pozycji w Dzienniku Ustaw z 2017 r. (lub 2018 r.), pod którym znajduje się rozporządzenie o tytule wpisanym w kolumnie 2
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Nawigacja oświatowa - cz. 2 - akty wykonawcze
stan prawny - 25 września 2018 r.

opracowała: Ewa Halska



kolumna 4 - art. 363 PwUPO - zawiera oznaczenie publikatora, pod którym znajduje się rozporządzenie adresowane do szkół "starego" typu:
art.363. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16. ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art.22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1
w związku z art.32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art.22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 pkt 2a w związku z art.32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22
ust. 2 pkt 7, art. ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art.22 ust. 3, art.22 aga, art. 24 ust.1 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 36a ust. 12, art. 44, art.
44zb, art. 44 zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 ust. 2, art.66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art.71 ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2
oraz art.94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 (uso) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim
technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów oraz art. 364 PwUPO dotyczący statutów tych szkół.
- w przypadku, gdy kolumny 3 i 4 (w wierszu) są scalone podane rozporządzenie obowiązuje we wszystkich typach szkół i "nowych" i "starych".
 PwUPO - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.
 UPO - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.
 uso - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.
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