UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
23 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 4 w lit. c, ust. 5g otrzymuje brzmienie:
"5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą
nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej
jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej
szkoły.";

2)

w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w ust. 6a wyraz "nauczyciela" zastępuje się wyrazem
"nauczyciele";

3)

w art. 1 w pkt 30, w art. 36a w ust. 8 wyrazy "liczba była większa" zastępuje się
wyrazami "liczba nie była mniejsza";

4)

art. 12 otrzymuje brzmienie:
"Art. 12. 1. W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, na wniosek rodziców,
obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku
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kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte
wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu
objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy
dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o
możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektorów innych szkół
podstawowych niż wymienione w ust. 2, do których rodzice złożyli
wniosek, o którym mowa w ust. 1.";
5)

skreśla się art. 13 i 14;

6)

w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a
i b ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b
w związku z art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
23 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 6 poprawek.
Wprowadzając pierwszą poprawkę Senat miał na względzie to, że w przypadku szkół
artystycznych

prowadzonych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego,

organem

sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nie
kurator oświaty, zatem bardziej właściwym jest posłużenie się określeniem zaproponowanym
w poprawce.
Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. Poprawka nr 3 doprecyzowuje przepis.
Wprowadzając poprawki czwartą i piątą Senat zdecydował o ustaleniu jednolitych
zasad przyjmowania do szkoły dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
Warunkiem przyjęcia dziecka 6 – letniego do szkoły w latach szkolnych 2009/2010 –
2011/2012 będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym albo uzyskanie
pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz posiadanie przez szkołę
warunków organizacyjnych umożliwiających przyjęcie dziecka.
Poprawka nr 6 ma charakter porządkujący i utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze
dotyczące podstawy programowej do czasu wydania nowego rozporządzenia nie dłużej
jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.

