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ZSE.541.13.2013.MZ 
 

 
WYKAZ NAJISTOTNIEJSZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH 

 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity  
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).  
 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).  

 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). 
 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 

 
AKTY WYKONAWCZE: 

 
I. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI.  

REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY/PLACÓWKI 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.   
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  
(Dz. U. Nr 228 poz. 1490 ze zmianami),  
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  
(Dz. U. Nr  228, poz. 1489 ze zmianami), 

 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 23, poz. 133), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086), 
 

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół  
(Dz. U. z 200 1 r. nr 61 poz. 624 ze zmianami),  
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.   
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_336.php
http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_203.php
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kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.,  
poz. 977), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji I Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 ze zmianami), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204),  
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami),   
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 225  
ze zmianami), 

 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz szkół  
i wypadków, w których można zatrudnić  nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 
poz. 400 ze zmianami), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.  
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 393). 
 

II. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. 
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 223, poz.1869 ze zmianami), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199),  
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.                  
w sprawie warunków  i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym                    
w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_336.php
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz. U.  z 2013 r.  poz. 532),  

 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.  

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  
w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych  (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 173, poz.1072), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej  
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  
(Dz. U. Nr 26, poz. 226), 
 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). 
 

III. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ 
 

 Ustawa z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  
(Dz. U. z 2011r. Nr 139, poz.814), 
 

 Nowelizacja ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej ustawa z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz.941), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego 
do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych 
SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż 
udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania 
certyfikatu zgodności z SIO,   a także warunków technicznych przekazywania  
i pozyskiwania danych z bazy danych SIO (Dz. U. z 2013r., poz.321), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji 
oświatowej (Dz. U. z 2012r., poz. 466), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych  
w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych 
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (dz. U. z 2012r., 
poz.1547). 
 

 
IV. NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI 

 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr  168  poz. 1324). 
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V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia  
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami), 

 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.  

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zmianami), 
 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada  
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 135, poz. 1516). 
 

 
AKTY PRAWNE POWIĄZANE: 
 

 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124), 

 Ustawa z dnia 29 listopada 1996 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55  
ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1137), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,  
poz. 94 ze zmianami). 

  
  
 
 

 
 

 


