
Przedmowa

Nie ulega wątpliwości, że oświata należy do szczególnie istotnych
zagadnień. Świadczy o tym chociażby fakt, że styczność z nią –
bezpośrednio lub pośrednio – miał niemal każdy człowiek. Normy
prawa oświatowego regulują zarówno problematykę funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, statusu
prawnego kuratora oświaty czy dyrektora szkoły, jak również kwestie
szczegółowe, dotyczące choćby eksperymentu pedagogicznego. Warto
mieć także na uwadze to, że regulacje prawa oświatowego dotyczą wielu
podmiotów, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników
jednostek samorządu terytorialnego, jak również uczniów i ich rodziców.

Rok 2017 jest dla polskiej oświaty wyjątkowy, bowiem za sprawą
reformy, do systemu edukacji wprowadzane są nowe rozwiązania prawne.
Aktualna reforma oświaty niesie za sobą przekształcenia największe od
dwóch dekad. Warto nadmienić, że to nie tylko zmiana ustroju szkolnego.
To szereg nowych wymagań, które czekają każdego nauczyciela i dy-
rektora. To także propozycje nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa
zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz przeobrażenia
w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Mając na uwadze aktualne zmiany zachodzące w systemie oświaty,
pragniemy oddać do rąk Czytelnika publikację, w której podjęliśmy próbę
skomentowania przepisów prawnych odnoszących się do nowej reformy.
Podstawą analizy stały się regulacje ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświa-
towe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), dla przedstawienia pełnego obrazu
zmian opatrzyliśmy także komentarzem ustawę z 14.12.2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60 ze zm.), w części odnoszącej się do zmian w ustawie z 26.1.1982 r.
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) i z 7.9.1991 r.
– Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Jako autorzy wyrażamy nadzieję, że publikacja znajdzie zainteresowa-
nie w środowisku praktyków prawa, nauczycieli i studentów. Liczymy
również na uwagi i opinie Szanownych Czytelników, bowiem pozwoli
nam to na doskonalenie publikacji.
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