
 

 

Przepisy oświatowe   (aktualizacja – 23.06.2022r.) 

 
 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

( Dz. U. z 2021r., poz.1762 ze zm.) 

 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) 

 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) 

 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1082 ze zm.)  
 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) 

 

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

( Dz. U. z 2021r.,  poz. 2268 ze zm.) 

 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2018 r.,  poz. 969) 

 

8. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

(Dz. U. z 2022 r.,   poz. 923) 

 

9. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 854) 

 

10. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  

(Dz. U. z 2021 r.,  poz. 584 ze zm.) 

 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 447)  

 

12. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ             

dnia      20 listopada 1989 r.  

(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) 

 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.             

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2200) 

 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.            

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – zgodnie z art. 364 pkt 1 ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z pkt 3 rozporządzenia w 

zakresie dot. ramowych statutów szkół publicznych zachowuje moc prawną do czasu 

zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej 



 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej 

szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.           

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 502) 

  

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z  2012 r., poz. 977 ze zm.) 

 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników 

(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2013) 

 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r.        

w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty 

(Dz. U. z 2008 r.,  Nr 163, poz. 1017) 

 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.       

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 843 ze zm.) – zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z pkt 3 rozporządzenia w zakresie dot. 

ramowych statutów szkół publicznych zachowuje moc prawną do czasu zakończenia 

kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i 

szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.          

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) 

 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r.       

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 673 ze zm.) - zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z pkt 3 rozporządzenia w zakresie dot. 

ramowych statutów szkół publicznych zachowuje moc prawną do czasu zakończenia 

kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i 

szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.       

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1707)  

 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.        

w sprawie nadzoru pedagogicznego  

(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1551 ze zm.) 



 

 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r.      

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r., Nr 189, poz. 1393) 

 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub 

placówki i trybu pracy komisji konkursowej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) 

 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.      

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 532 ze zm.) - zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z pkt 3 rozporządzenia w zakresie dot. 

ramowych statutów szkół publicznych zachowuje moc prawną do czasu zakończenia 

kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i 

szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r.       

w sprawie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2020 r., poz.1280) 

 

28. 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 2020 r., poz. 1604) 

 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) 

 

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2014 

r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne gimnazja dla dorosłych i 

szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji   

(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1170 ze zm.) 

 

31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) 

 

32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.           

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.) 

 



 

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.       

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 

publicznej placówce. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.) 

 

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.         

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.) 

 

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.       

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej. 

(Dz. U. z 2021r., poz. 1428) 

 

 

36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.         

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1616 ze zm.) 

 

37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.       

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1635) 

 

38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r.    

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 43,poz. 349) 

 

39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 

stawki godzinowej w 2022 r.  

(Dz. U. z 2021., poz.1690) 

 

 

 
 


