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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

(druk nr 926)

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 5c.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

[1) art. 5 ust. 9, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 58 ust. 6, art.
59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa;]

<1) art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4,
art. 7d, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 – wykonuje
odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;>

2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 4-6, 10, 12 i 14, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a
i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz,
prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;

3) art. 7 ust. 1d, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58
ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b oraz art. 77 ust. 6 -
wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa.

[Art. 6.
1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia
bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.]
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<Art. 6.
1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach.
2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. la,

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. 7.

3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1
pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – przepis ust.
1 pkt 1.>

Art. 14.
1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne

jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5.

1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

[2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.]

<2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające
podstawę programową wychowania przedszkolnego.>

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym
mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku
szkolnego.

4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem
własnym gminy.
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[5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada
gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te
przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.]

<5. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2, ustala rada gminy, a w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne
organy – organy prowadzące te przedszkola.>

<6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje
się odpowiednio.>

Art. 14a.
1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych.
1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada

gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze
gminy miały możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, a droga
dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km.

3. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice.

4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których
mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot
kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.

5. Inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3-5
lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania.

6. Nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej
prowadzonych przez tę gminę.

6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele
posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

[7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania
tych form wychowania przedszkolnego oraz sposób ich działania, uwzględniając w
szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i
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potrzeb lokalnych, minimalny dzienny wymiar godzin zajęć, w których realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a także możliwość prowadzenia
zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.]

<7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki
tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich
działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając w szczególności
konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb
lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.>


