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OFERTA SZKOLENIOWA ŚCDN 
 
W ramach projektu „Nauczanie dwujęzyczne” proponujemy udział w następujących formach: 

• seminariach i konsultacjach dla dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST poświęconych 
praktycznym aspektom tworzenia oddziałów dwujęzycznych; 

• warsztatach Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności dla nauczycieli wszystkich etapów 
edukacyjnych; 

• wizytach studyjnych w placówkach realizujących nauczanie dwujęzyczne. 
 
 
 

Cele konferencji 
• Zapoznanie z procedurą tworzenia oddziałów dwujęzycznych zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym oraz możliwościami i sposobami wprowadzania kształcenia dwujęzycznego. 
• Ukazanie praktycznego wymiaru wdrażania rozwiązań dwujęzycznych na przykładzie dobrych 

praktyk szkolnych. 

Zagadnienia ujęte w materiale szkoleniowym 
• Kolejne etapy tworzenia i funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych. 
• Zadania szkoły i organu prowadzącego w procedurze tworzenia i funkcjonowania oddziałów 

dwujęzycznych od roku szkolnego 2017/2018. 
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Szanowni Państwo! 

Nauczanie dwujęzyczne zyskuje coraz większą rangę jako innowacyjne rozwiązanie w nauczaniu  
i uczeniu się języków obcych. Przynosi wymierne korzyści dla szkoły, zwiększając jej prestiż  
i konkurencyjność, przed uczniami otwiera lepsze perspektywy zawodowe i życiowe. Znaczenie 
znajomości języków obcych podkreśla również Unia Europejska, uznając zdolność komunikowania się  
w językach obcych za kompetencję kluczową niezbędną do funkcjonowania we współczesnym, 
wielojęzycznym świecie.  

Ważność nauczania języków obcych nowożytnych w szkołach wszystkich typów zauważa także 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w polskim systemie edukacji wprowadzane od roku szkolnego 
2017/2018 otwierają nowe możliwości kształcenia w zakresie nauczania dwujęzycznego. Zgodnie  
z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone 
w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania, mogą być 
tworzone w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach. Już od 1 września 2017 r. 
przepisy umożliwiają tworzenie oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej od klasy VII. Dodatkowo 
od 1 września 2019 r. w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne  
(w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, 
technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży) mogą 
powstawać klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych 
w tych liceach i technikach. 

Dostrzegając potrzebę rozwijania dwujęzyczności w szkołach województwa świętokrzyskiego, chcemy 
zaoferować Państwu wsparcie w formie cyklu szkoleń w ramach projektu „Nauczanie dwujęzyczne”. 
Projekt został przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy  
z Kuratorium Oświaty w Kielcach i jest kolejną propozycją na rzecz nauczania dwujęzycznego 
organizowaną w ramach regionalnej kampanii Dwujęzyczne Świętokrzyskie. Głównym celem 
zaplanowanych w projekcie działań jest przygotowanie szkół województwa świętokrzyskiego do 
uruchomienia oddziałów dwujęzycznych. Zależy nam, aby województwo świętokrzyskie znalazło swoje 
należyte miejsce na mapie szkół realizujących nauczanie dwujęzyczne. 

Wsparcie w ramach projektu „Nauczanie dwujęzyczne” będzie polegać na przybliżeniu praktycznego 
wymiaru wdrażania rozwiązań dwujęzycznych w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. 
Przygotowaliśmy dla Państwa materiały szkoleniowe, które poruszają zagadnienia dotyczące aktów prawa 
oświatowego określających tworzenie i funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych oraz kolejnych etapów 
wdrażania nauczania dwujęzycznego w szkołach. Przekazujemy je Państwu, mając nadzieję, że okażą się 
przydatnym narzędziem w procesie rozwijania nauczania dwujęzycznego w Państwa szkołach. 

Zapraszamy do współpracy! 
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Rys. 1. Kolejne etapy uruchamiania oddziałów dwujęzycznych 

 
 

 
 
 

• Analiza stanu prawnego tworzenia i funkcjonowania 
oddziałów dwujęzycznych, potrzeb środowiska lokalnego, 
kwalifikacji nauczycieli, warunków lokalowych, 
wyposażenia. 

• Wstępne rozmowy z organem prowadzącym w sprawie 
utworzenia oddziałów dwujęzycznych. 

Szkoła 

• Zgoda organu prowadzącego na uruchomienie oddziałów  
dwujęzycznych. 

• Określenie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do oddziałów dwujęzycznych oraz 
określenie kryteriów postępowania, dokumentów 
potwierdzających ich spełnienie oraz liczby punktów za 
poszczególne kryteria. 

• Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły / zmian 
wprowadzonych do zatwierdzonego arkusza. 

Organ 
prowadzący 

• Opiniowanie arkusza organizacji szkoły  / zmian  
wprowadzonych do zatwierdzonego arkusza. 

• Określenie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów do klas wstępnych. 

Kuratorium 
oświaty 

• Zmiany w statucie szkoły. 
• Opracowanie regulaminu rekrutacji. 
• Przeprowadzenie naboru do oddziałów dwujęzycznych. 
• Podanie do publicznej wiadomości informacji o języku 
obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem 
nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie dwujęzycznej. 

• Przygotowanie arkusza organizacji szkoły. 
• Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć. 

Szkoła 
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KROK 1.  

 Analiza stanu prawnego tworzenia i funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych, 
potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego, kwalifikacji nauczycieli, 
warunków lokalowych, wyposażenia. 

Komentarz: Na etapie wstępnym dyrektor szkoły musi zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi 
dotyczącymi organizowania i funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych oraz podstawowymi 
założeniami nauczania dwujęzycznego w kontekście potrzeb i możliwości szkoły. Przed włączeniem 
oddziałów dwujęzycznych do oferty edukacyjnej szkoły należy wspólnie z nauczycielami przeanalizować 
wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia, m.in.: dlaczego szkoła podejmuje taką zmianę; czy jest to oferta 
odpowiadająca oczekiwaniom uczniów i ich rodziców; czy nauczyciele spełniają wymagania formalne 
dotyczące pracy w oddziale dwujęzycznym; jakie są potrzeby szkoły w zakresie podnoszenia kwalifikacji  
i rozwijania kompetencji nauczycieli; czy szkoła posiada warunki lokalowe do realizacji większej liczby 
godzin tygodniowo w ramach nauczania dwujęzycznego. Analiza i spełnienie wymagań niezbędnych do 
uruchomienia oddziałów dwujęzycznych są podstawą do podjęcia decyzji o poszerzeniu oferty 
edukacyjnej szkoły. Kolejnym działaniem będzie opracowanie harmonogramu działań i przedstawienie 
go radzie pedagogicznej, uczniom i rodzicom.              

 

 

Zob. materiały szkoleniowe: „Tworzenie i funkcjonowanie szkoły z nauczaniem 
dwujęzycznym w przepisach prawa oświatowego”. 

KROK 2. 

 Wstępne rozmowy/ konsultacje dyrektora z organem prowadzącym szkołę  
o możliwości utworzenia oddziałów dwujęzycznych w celu zabezpieczenia 
środków finansowych niezbędnych do ich funkcjonowania. 

UWAGA. § 1 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649): 

Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, 
integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału 
przysposabiającego do pracy nie stanowi przekształcenia szkoły, o którym mowa w art. 89 ust. 9 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

INTERPRETACJE 
To oznacza, że – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wystarczy uzgodnienie między dyrektorem 
szkoły i organem prowadzącym. Nie trzeba – jak wcześniej – podejmować uchwały intencyjnej  
o zamiarze utworzenia takiego oddziału, zawiadamiać do końca lutego roku rodziców i kuratora, uzyskać 
pozytywnej opinii kuratora oświaty, a dopiero potem podejmować uchwały ostatecznej. Nazwa szkoły 
może zawierać określenie: „z Oddziałami Dwujęzycznymi" – wypowiedź dyrektor Wydziału Strategii  
i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Kuratorium Oświaty w Katowicach Anny Kij. 
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/slaskie-31-podstawowek-utworzy-klasy-dwujezyczne 
 
 
 

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/slaskie-31-podstawowek-utworzy-klasy-dwujezyczne
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Serwis Wolters Kluwer LEX 
Pytanie 
W jakiej formie dyrektor szkoły powinien uzgodnić utworzenie oddziału dwujęzycznego w klasie VII 
szkoły podstawowej? Jaki dokument powinien wydać organ prowadzący? 
Odpowiedź  
W mojej ocenie formalnym dokumentem, z którego wynika, że w danej szkole podstawowej tworzy 
się oddział dwujęzyczny jest arkusz organizacji szkoły, który jest opracowywany przez dyrektora szkoły 
i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. 

W kontekście zadanego pytania należy zauważyć, że zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wszelkie czynności podejmowane na rok 
szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, 
wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań 
oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o., oraz m.in. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Natomiast w art. 25 u.p.o. zostało jedynie 
zawarte, że w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być 
tworzone oddziały dwujęzyczne, a w przypadku szkoły podstawowej takie oddziały tworzy się począwszy 
od klasy VII. Jednocześnie w art. 111 pkt 8 u.p.o. zostało także zawarte, że szczegółową organizację 
publicznych szkół określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
Proszę zwrócić uwagę, że w § 1 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – dalej r.s.o.p.s., 
zostało określone, że utworzenie oddziału dwujęzycznego w szkole nie stanowi przekształcenia szkoły, 
o którym mowa w art. 89 ust. 9 u.p.o. Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że formalnym 
dokumentem, z którego wynika, że w danej szkole podstawowej tworzy się oddział dwujęzyczny jest 
arkusz organizacji szkoły, o którym mowa w § 17 ust. 2 r.s.o.p.s., który jest opracowywany przez 
dyrektora szkoły i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. Nie oznacza to jednak, że dany organ 
prowadzący przed złożeniem przez dyrektorów szkół arkuszy organizacyjnych nie może z nimi 
przeprowadzać konsultacji/uzgodnień. Jednak ich formę ustala dany organ prowadzący. 

KROK 3.  

 Zgoda organu prowadzącego szkołę na uruchomienie oddziałów 
dwujęzycznych. 

 Dyrektor szkoły – po otrzymaniu zgody organu prowadzącego – dokonuje 
zmian w statucie szkoły. 

Statut szkoły musi określać organizację oddziałów dwujęzycznych (z określeniem, w jakim języku obcym, 
obok języka ojczystego, jest prowadzone nauczanie w szkole) i klas wstępnych (dotyczy szkół 
ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne), z uwzględnieniem organizacji 
nauczania i oceniania w tych oddziałach oraz zasad postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 98 ust. 1 pkt 6. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?unitId=art%2825%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?unitId=art%28111%29pkt%288%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18582812?unitId=par%281%29ust%2811%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?unitId=art%2889%29ust%289%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18582812?unitId=par%2817%29ust%282%29&cm=DOCUMENT
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2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60) – art. 322 ust. 1–9. 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 
 

Wyjaśnienie MEN w sprawie statutów szkół przekształcanych: 
https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html 

Dotychczasowe statuty 
 Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do 

pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie 
ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.  

 Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych 
czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie 
ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.  

 Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia 
wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo 
oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły  
i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów.                  
(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 
 
Zasady uchwalania statutu i jego zmian pozostają bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej 
pory regulacji. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian posiada 
rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki  lub rady 
pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki. 
(art. 72, art. 80, art. 82 ustawy – Prawo oświatowe) 
 
Statuty gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego 
technikum: 
 Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia 

kształcenia w tych szkołach; 
 Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, 

w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące 
tych klas; 

 Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas; 

 Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas; 

 Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego 
technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 
 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:  
 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych 

statutów szkół publicznych,  
 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych 

statutów szkół publicznych artystycznych,  
– zachowują moc 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 

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html
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przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być 
zmieniane na podstawie tych przepisów.                                                                                           
(art. 364 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 
 

KROK 4. 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów dwujęzycznych  
i klas wstępnych. 

 Do końca stycznia organ prowadzący: 
o określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do 
oddziałów dwujęzycznych oraz  

o podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

 Do końca stycznia kurator oświaty określa terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do klas wstępnych. 

 Do końca lutego dyrektor szkoły: 
o opracowuje regulamin postępowania rekrutacyjnego  

i uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych z terminarzem, zasadami 
rekrutacji oraz kryteriami rekrutacji oraz 

o podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest 
językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole, 
oddziale lub klasie, dwujęzycznych. 

 Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. 
  Zgodnie z zaplanowanym terminarzem rekrutacji dyrektor szkoły 

przeprowadza nabór do oddziałów dwujęzycznych. 

  Inne działania, m.in.: opublikowanie informacji o planowanych oddziałach na 
stronie szkoły; opublikowanie przykładowego sprawdzianu predyspozycji 
językowych; podanie terminu przeprowadzenia sprawdzianu. 
 
Przykładowe sprawdziany predyspozycji językowych: 
Sprawdzian nr 1 
Sprawdzian nr 2 
Sprawdzian nr 3 

 
 

http://www.1lo.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2015/03/TEST-PREDYSPOZYCJI-DO-XII-GIMNAZJUM.pdf
https://lobrzozow.edupage.org/files/przyklad_2.pdf
http://gim15.szkoly.lodz.pl/nabor/Przyk%C5%82adowy+test+predyspozycji+j%C4%99zykowych.pdf
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Podstawa prawna 

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59). 
2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1655). 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 
2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum  
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 586). 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59)  
Art. 154. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów, do:  
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych,  
a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, 
oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia organ 
prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego 
lub publiczną szkołę podstawową; 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas 
wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 
policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty. 

3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub 
publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 
poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4−6 i art. 133 ust. 2 i 3.  
4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca 
września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o:  
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole, 
oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 2;  /art. 
dotyczą oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych/ 
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, 
art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z których oceny 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 
1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 1. 
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Przykładowa dokumentacja rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych: 

Regulamin nr 1 
Regulamin nr 2 
Wniosek kandydata 
Zasady rekrutacji 

KROK 5. 

Organizacja nauczania dwujęzycznego. 

 Przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły i przekazanie organowi 
prowadzącemu do zatwierdzenia. Kwiecień 2018  

UWAGA. Na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły może zwrócić się do organu 
prowadzącego o zwiększenie liczby godzin języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych do 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na 
podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703): 

 § 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 
3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej)  
w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – 
od 6 do 12 godzin, na: 
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
3) realizację zajęć języka migowego; 
4) naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa,  
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.13ust.3 ustawy o systemie oświaty. 
 
 

Podstawa prawna 

1. USTAWA z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 60) 

Art. 307. 2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące 
organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu 
oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie  
z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
Art. 323. W przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 
2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły 
odpowiednio na rok szkolny2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we 
współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum. 
 

2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59). 
Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, 
wychowania i opieki w danym roku szkolnym.  

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne
http://sp71.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_Rekrutacji_SP71.pdf
http://www.sp1.wroclaw.pl/sites/default/files/WNIOSEK%20KANDYDATA.pdf
http://gimnazjum19.wroclaw.pl/wazne-informacje-dla-kandydatow-do-klasy-siodmej-dwujezycznej-w-sp66/
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2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając 
przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych  
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy  
o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.  
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny.  
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 
edukacyjnych.  
5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 
szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
Art. 70 ust 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz 
organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi. 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

§17. ust. 4. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola,  
o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe,  
o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi 
prowadzącemu szkołę lub przedszkole.  
5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 
dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia 
danego roku.  
6. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego 
roku.  
7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana  
w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 
dnia 20 maja danego roku. 
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 
dnia 30 września:  
1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;  
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
ich otrzymania.  
9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po 
dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od 
dnia ich otrzymania.  
§17. ust. 2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:  
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  
3) dla poszczególnych oddziałów:  
a) tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny 
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,  
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości 
narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki 
geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych  
w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie 
zajęcia są w szkole prowadzone,  
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  
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d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym 
roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 
z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
f) tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny 
wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;  
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;  
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich 
stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 
poszczególnych nauczycieli;  
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
oraz etatów  przeliczeniowych;  
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, 
w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w 
szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;  
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;  
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.  
 
Terminy opiniowania i zatwierdzania zmian  w arkuszach organizacyjnych 
 

Organ Czynność Termin 
Zmiany wprowadzane 

do 30 września 
Zmiany wprowadzane 

po 30 września 
Zakładowe organizacje 

związkowe 
Opiniowanie Cztery dni od 

otrzymania aneksu 
– 

Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny 

Opiniowanie Cztery dni od 
otrzymania aneksu 

– 

Organ prowadzący Zatwierdzanie Siedem dni od 
otrzymania aneksu 

Siedem dni od 
otrzymania aneksu 

Źródło: Andrzej Jasiński, Zmiany arkusza organizacyjnego, „Dyrektor Szkoły” 2017 nr 8, s. 33. 
 
 
Wyjaśnienia MEN dotyczące arkuszy organizacyjnych szkół: 
http://kuratorium.kielce.pl/16429/arkusze-organizacyjne-szkol-wyjasnienia-men/ 
 

 Ramowy plan nauczania jest dla dyrektora podstawą do ustalenia szkolnego 
planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego 
roku szkolnego lub tygodniowego rozkładu zajęć. Kwiecień 2018 
 
Podstawa prawna 

1. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie  
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 ze zm.); 

2. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).  

UWAGA. Zasadnicza zmiana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703): dyrektor nie 

http://kuratorium.kielce.pl/16429/arkusze-organizacyjne-szkol-wyjasnienia-men/
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będzie opracowywał szkolnego planu nauczania, a jedynie tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć (§ 4 
ust. 1). 

W ww. rozporządzeniu określono również obowiązkowy podział na grupy na zajęciach z języków 
obcych: 
§ 7. ust. 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum 
ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest 
obowiązkowy: 
2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej 
niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka 
obcego nowożytnego; 
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 7, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 

KROK 6. 

 Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej. Sierpień 2018 

 

Podstawa prawna  

Art. 110 ust. 4 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 59). 
 

 Dyrektor szkoły dokonuje przydziału zajęć edukacyjnych i innych zadań 
nauczycielom. 

 

Podstawa prawna 

Art. 68 ust. 5 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 59). Termin ustala dyrektor szkoły. 
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Akty prawa oświatowego określające tworzenie i funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych 
od roku szkolnego 2017/2018 

 
 
Status prawny szkoły dwujęzycznej i szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985  

i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292) 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 i 949) 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 i 949) 
Postępowanie rekrutacyjne 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 i 949) 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 i 949) 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1655). /Wydane na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)/ 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). /Wydane na podstawie art. 162 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 
2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum  
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 586). /Wydane na podstawie art. 367 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60)/ 

Organizacja szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 nr 649).  /Wydane 
na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 59)/ 

Statut szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 
 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985  

i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292) 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 i 949) 
Ramowe plany nauczania 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703). /Wydane na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 

Egzamin maturalny 
 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985  

i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292) 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 i 949) 
Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). /Wydane na 
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podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1189)/ 

Dodatki za pracę w trudnych warunkach 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r.  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  
w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 
630). 

Podstawa programowa 
 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). /Wydane na podstawie art.47 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 

System Informacji Oświatowej 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 i 949) 
 USTAWA  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst. jedn. Dz. U. 2016 r. 

poz. 1927) 
Subwencja oświatowa 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
w roku 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2298). 

Dodatkowo należy uwzględnić: 
 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. Poz. 1534). /Wydane na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm./ 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546). /Wydane na podstawie art. 164 ust. 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949/ 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. 
zm.). /Wydane na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)/  
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