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Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. 
W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), 
z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) oraz z 23.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Szczegól-
nie istotna i obszerna jest ostatnia nowelizacja tej ustawy z 23.6.2016 r. Wprowadza ona zmiany 
nie tylko w ustawie o systemie oświaty, lecz także w przepisach przejściowych uchwalanych 
w poprzednich nowelizacjach. Zapisy nowelizacji czerwcowej wchodzą w różnych odstępach 
czasowych – większość 1.9.2016 r. oraz 1.1.2017 r. (ale część z nich wchodzi w życie również 
1.10.2016 r. czy też 1.1.2018 r.). Dotyczą one m.in.: zasad dotowania i rejestracji oświaty niepu-
blicznej, w tym także szkół artystycznych, postępowania rekrutacyjnego, odwołania od egzaminu 
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, konkursów na stanowisko 
dyrektora szkoły, podręczników i materiałów edukacyjnych, opiniowania arkusza organizacyjnego 
szkół publicznych, zmiany w zakresie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. 

Tak duża liczba zmian, dodanie nowych pojęć (szczególnie w zakresie dotowania oświaty niepu-
blicznej), definicji, połączona z wejściem w życie w różnych terminach, a także przepisami przej-
ściowymi, może powodować dużą niepewność w stosowaniu zapisów tej ustawy. Trudności w in-
terpretacji zapisów ustawy o systemie oświaty stwarza też włączanie do niej aktów wykonawczych 
(np. w zakresie klasyfikacji i zasady naboru) oraz liczne nowe delegacje do wydania rozporządzeń 
przez ministra właściwego do spraw oświaty, a także przez ministra do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

Ustawa o systemie oświaty jest szczególnym aktem prawnym. Na jej podstawie pracują pracownicy 
jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych (zarówno ogólnodostępnych, jak i artystycznych), osoby prowadzące szkoły i placów-
ki niepubliczne. Oświata dla samorządów ma szczególne znaczenie, gdyż najczęściej pochłania 
znaczną część budżetu. 

Mimo procedowania kolejnych zmian systemu oświaty (który teraz ma się nazywać prawem oświa-
towym) szkoły, szkoły artystyczne, pracownicy samorządowi, pracownicy kuratoriów oświaty, 
pracownicy okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także sami uczniowie i ich rodzice muszą 
jeszcze cały rok funkcjonować, opierając się na przepisach obecnej ustawy o systemie oświaty, 
przynajmniej do 1.9.2017 r.

W komentarzu znajdą Państwo m.in.:
1) szczegółowy komentarz do każdej jednostki redakcyjnej ustawy z uwzględnieniem zmian, jakie 

wprowadziła nowelizacja z 23.6.2016 r., 
2) wyjaśnienia kontrowersyjnych zagadnień – w formie przykładów czy też wskazówek prawidło-

wego postępowania, 
3) ponad 30 wzorów dokumentów (w tym wzór uchwały w sprawie dotacji oświatowej),
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4) liczne przykłady obliczeń (np. kwoty dotacji wg metryczki subwencji oświatowej, dotacji przed-
szkolnej, dotacji podręcznikowej dla poszczególnych niepełnosprawności itp.),

5) wyszczególnienie powiązań przepisów ustawy o systemie oświaty z przepisami dotyczącymi 
jej finansowania, a także z innymi przepisami kształtującymi otoczenie prawne jednostek 
wykonujących zadania z zakresu oświaty,

6)  aktualne wyroki sądowe. 
Wojciech Lachiewicz




