
Projekt z dnia 20 stycznia 2017r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia …….r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.



Najważniejsze informacje dotyczące w/w rozporządzenia

 § 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola

obejmuje dzieci według zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie

więcej niż o 2 uczniów.

 § 7. 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela może

pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

 § 9. 1. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym zajęć religii lub zajęć rewalidacyjnych

powinien być dostosowany

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.



Najważniejsze informacje dotyczące w/w rozporządzenia

 § 10. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach może trwać nie krócej

niż 30 i nie dłużej niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel,

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut

w uzasadnionych przypadkach krócej niż 60 minut zachowując łączny czas zajęć

w okresie tygodniowym.

 § 13. 2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I (bez muzyki, plastyki i w-f) prowadzi się bez

łączenia tych klas z innymi;

3) w klasach II-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć (bez muzyki,

plastyki i w-f) prowadzi się w klasach rozłącznych.



§ 17. 2. Arkusz organizacyjny przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkolnym określa:

- liczbę oddziałów przedszkolnych, oddziałów klas, 

- liczbę uczniów w oddziałach,

- określenie w oddziałach:

a) tygodniowego wymiaru godzin z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b) tygodniowego wymiaru godzin z zajęć: religii, wychowania do życia w rodzinie, sportowych,

c) czas pracy przedszkola i oddziałów,

d) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych,

e) wymiar i przeznaczenie godzin na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub zwiększenie liczby 
godzin na wybrane obowiązkowe zajęcia,

f) liczba pracowników, liczba nauczycieli i ich kwalifikacje oraz godziny zajęć jakie prowadzą, 
pracowników administracji i obsługi, etaty przeliczeniowe,

g) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zajęć realizowanych w ramach pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, rewalidacyjnych.

h) liczbę zajęć świetlicowych,



Terminy dotyczące arkuszy organizacyjnych według rozporządzenia

 §17. 4. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje zaopiniowany arkusz organizacyjny

w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub

przedszkole.

5. Opinia rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych wydawana jest

w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku

po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10

dni od dnia otrzymania arkusza do dnia 2 maja danego roku.



Terminy dotyczące arkuszy organizacyjnych według rozporządzenia

 § 23. 1. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 dyrektor przekazuje do 21

kwietnia 2017r. do organu prowadzącego szkołę.

2. Opinia rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych jest

wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza do dnia 19 kwietnia 2017r.

3. Arkusz organizacyjny szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do

dnia 29 maja 2017r. po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana w terminie 10 dni

od dnia otrzymana arkusza do dnia 8 maja 2017r.



Projekt z dnia 16 stycznia 2017r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia………….r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2017r.



Najważniejsze informacje dotyczące w/w rozporządzenia

 Dyrektor szkoły składa informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do MGZO na wniosku,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

 Dyrektor szkoły w przypadku uczniów z niepełnosprawnością:

- intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- niesłyszących, słabosłyszących,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- niewidomych i słabowidzących

Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z

podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych składa wniosek, którego wzór

stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 15 września 2017r.



Kwota dotacji na poszczególne klasy na 2017r. na podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szkoła Podstawowa Gimnazjum

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII Kl. II Kl. III

Materiały 

ćwiczeniowe

(kwota na ucznia)

49,50 49,50 49,50 24,75 24,75 24,75 24,75 X 24,75 24,75

Podręczniki lub 

materiały 

edukacyjne 

(kwota na ucznia)

74,25 X X 138,61 X 138,61 247,52 X X 247,52


