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odpowiadajac na pismo z 16 lipca 2021 r. (znak: RW-WS.004.338.2021.ABI),.
oraz pismo z 16 lipca 2021 r. (znak: RW-WS.004.339.2021.ABI), przy których
przekazane zostalo stanowisko nr 33 Rady Miasta Stotecznego Warszawy
z 8 lipca 2021 r. w sprawie planowanych przez rzeo Prawa i Sprawiedliwosci
zmian w ustawie - Prawo osvdetowe, które wpfyn~Jy odpowiednio 19 lipca
2021 r. oraz 22 lipca 2021 r. od Pana Michela Dworczyka, Ministra - Cztonka
Rady Ministrów, przy piémíe z 21 lipca 2021 r. (znak: BPRM.517.15.5.2021.JP),
uprzejmie wyjasniam, co nastepu]e.

Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorzad terytorialny wykonuje zadania
publiczne niezastrzezone przez Konstytucje lub ustawy dia organów innych
wtadz publicznych. Zasada decentralizacji doznaje ograniczerí juz na poziomie
ustawy zasadniczej. Obowiazujacy porzadek prawny nie pozbawialby wiec
ustawodawcy rnozliwoéci zwiekszenia kompetencji kuratora oswiaty kosztem
organu prowadzqcego. Niemniej jednak, zaproponowane rozwiazania
wzmacniajqce kompetencje nadzorcze kuratora nie urnniejsza kompetencji
sarnorzadów w zakresie edukacji publicznej. Tak jak dotychczas, pozostana
organami prowadzqcymi szkoly,

Zwiekszenie uprawnierí nadzorczych kuratora oswiaty zapewni natomiast
przestrzeganie przepisów prawa (oswiatowego) przez dyrektorów szkól.
W konsekwencji przyczyni sie do polepszenia uczniom warunków
bezpieczerístwa, opieki i prawa do nauki.
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Uprzejmie wyjaéniam, ze rozwiazania zawarte w projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo oéwìetowe oraz niektórych innych ustaw nie majq na celu
centralizacji oswiaty czy tez ograniczenia autonomii szkól.
Ceiem rozwiazan, które zostaly zawarte w niniejszym projekcie ustawy, jest
przede wszystkirn wzrnocnienie roli organów sprawujqcych nadzór
pedagogiczny, w tyrn kuratorów oswiaty w kwestiach dotyczqcych
funkcjonowania szkól i placówek. Podkreslió nalezy, ze organy nadzoru
pedagogicznego, w szczeqólnoscí kuratorzy oswiaty, pelnia niezwykle wazna
role w systernie oswiaty. Organ nadzoru pedagogicznego przede wszystkirn
obowiqzany do szczególnej dbaloéci o wlaéciwa jakosó szeroko pojete] edukacji
(ksztatcenìe, wychowanie i opieka) oraz jej badania i oceniania.
W celu zapewnienia wszystkim uczniom jak najlepszych warunków ksztatcenia,
wychowania oraz opieki, niezmiernie wai:ne jest, aby stanowisko dyrektora
szkoly zajrnowata osaba, która gwarantuje nalei:yte wykonanie powierzanych jej
zadarí, ale równiez która swoja wiedza. doswiadczeniem i postawa umoi:liwi
najlepsze funkcjonowanie i orqanizacje pracy kierowanej przez nia szkoty.

Wskazaé nalei:y, ze organ sprawujqcy nadzór pedagogiczny ze wzqledu
na zakres powierzonych mu w ustawie - Prawo oswtatowe 1 zadarí
i kompetencji ma niewqtpliwie najlepsze rozeznanie na ternat wiedzy
i urnieietnosci, jakie powinien posiadaé kandydat na dyrektora szkoly, aby mógt
w petni realizowaé zadania i obowiazkì wynikajqce z zakresu dzialatnoéci
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuríczej szkoly. W zwíazku z tyrn
w przedmiotowyrn projekcie ustawy proponuje sie rn.in.:
1) wzmocnienie roli organu sprawujqcego nadzór pedagogiczny rn.in. w kwestii
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora poprzez zwiekszenie liczby jego
przedstawicieli w skladzie komisji konkursowej i tyrn samym zwíekszenìe liczby
przystugujqcych im gtosów w gtosowaniu, z zastrzei:eniem, ze organ ten rnoze
zgtosié mniejsza liczbe swoich przedstawicieli bìoracych udzial w posiedzeniu
komisji konkursowej, któryrn w gtosowaniu zawsze przystugiwaé bedzíe tacznie
pieé gtosów. Podobna zasada bedzie przewidziana w przypadku przedstawicieli
organu prowadzqcego szkote lub placówke. Tak wiec w sklad komisji
konkursowej powotywanych bedzíe do trzech przedstawicieli organu
prowadzqcego, z zastrzezeniem, ze niezaìeznie od liczby tych przedstawicieli
bìoracych udzial w posiedzeniu komisji konkursowej, w gtosowaniu
przedstawicielorn tym zawsze przystugiwaé beda lqcznie trzy gtosy. Przy czyrn
wprowadzenie tego rozwiazania nie oznacza, ze organ nadzoru
pedagogicznego bedzie samodzielnie wybierat kandydata na stanowisko
dyrektora. Kompetencja ta nadai bedzie nalezala do komisji konkursowej

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswlatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
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powotanej przez organ prowadzqcy szkole lub placówke, w sklad której oprócz
przedstawicieli organu sprawujqcego nadzór pedagogiczny i organu
prowadzqcego wchodzié beda tak, jak dotychczas przedstawiciele rady
pedagogicznej oraz rady rodziców a takze przedstawiciele organizacji
zwiqzkowych, a ponadto
2) urnozliwienle temu organowi wnioskowania do organu prowadzqcego:
- o odwotanie dyrektora szkoly lub placówki, który uchyla si~ od realizacji
zalecerí wydanych w wyniku czynnosci nadzoru pedagogicznego. Jednakze
zanim to nastapi, organ sprawujqcy nadzór pedagogiczny wezwie dyrektora
szkoty lub placówki do wyjasnienia przyczyn niezrealizowania zalecerí. Dyrektor
szkoly lub placówki bedzie rnial natomiast 7 dni na przekazanie ww. wyjasnìen
organowi sprawujqcemu nadzór pedagogiczny. Organ sprawujqcy nadzór
pedagogiczny bedzie mógt zas w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjasnien
lub upfywu terminu na ich przekazanie wyznaczyé dyrektorowi szkoly lub
placówki ostateczny termin realizacji tych zalecerí. Dopiero niezrealizowanie
przez dyrektora szkoly lub placówki zalecerí w ostatecznym terminie
wyznaczonym przez ww. organ pozwoli temu organowi wystapic do organu
prowadzqcego szkote lub placówke z wnioskiem o odwotanie dyrektora szkoly
lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia,
- o zawieszenie dyrektora szkoly, przed ztozeniern przez rzecznika
dyscyplinarnego wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego,
w sytuacji gdy organ sprawujqcy nadzór pedagogiczny w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego stwierdzi uchybienia zwiazane
z zaqrozeniem bezpieczerístwa uczniów w czasie zaleé organizowanych przez
szkole. Wprowadzenie tego rozwiazania bedzíe dotyczyto wytacznìe spraw
niecierpiqcych zwloki, tj. wymagajqcych natychmiastowego wyeliminowania
zaqrozenia dia dobra uczniów. Jednoczesnie powyzsze nie pozbawi tego
dyrektora prawa do zlozenia odwotania od decyzji o zawieszeniu go w petnieniu
obowiazków, tak jak ma to miejsce w przypadku podjecia przez organ
prowadzacy dana szkole decyzji o zawieszeniu dyrektora tej szkoly w petnieniu
obowiqzków przed zlozeniern wniosku o wszczecie postepowania
dyscyplinarnego, o ile sam uzna, ze jest to sprawa niecierpiqca zwtoki.
lnstytucja zawieszenia dyrektora przed • wszczeciern postepowania
dyscyplinarnego juz funkcjonuje w obowiazuiacym porzadku prawnym - art. 85t
ustawy - Karta Nauczyciela2. Decyzje taka podejmuje obecnie organ
prowadzqcy. Nowelizacja zaklada wiec jedynie wnioskowanie kuratora oswiaty
o zawieszenie dyrektora szkoly w sprawach niecierpiqcych zwloki. Co jest o tyle
uzasadnione, ze kurator oswiaty prowadzac nadzór/kontrole rnoze uzyskaé
wiedze o nieprawidlowosciach przed organem prowadzqcym.

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z pézn. zm.).
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Jednoczesnie nalezy wyjasnié, ze przedmiotowy projekt ustawy nie zaklada
nowych mozliwoácl w zakresie kontroli szkól. Kontrole beda prowadzone
z zachowaniem dotychczasowych procedur, zgodnie z którymi dyrektorom szkól
i placówek rnoqa byé wydawane zalecenia wyníkajace z przeprowadzonych
czynnosci nadzoru wraz z terminem ich realizacji. Projektowane rozwiazania
maja na celu wyeliminowanie przypadków nierealizowania przez dyrektorów
szkól i placówek otrzymanych w wyniku nadzoru pedagogicznego zalecerí.

Odnoszac sie natomiast do kwestii dotyczacych dzlafalnosci organizacji
pozarzadowych w szkolach informuje, ze przepisy oswiatowe3 opisuja
procedure, której wykonanie (z udzialern rady rodziców) moze wzbogacaé
oferte dydaktyczna konkretnej szkofy. W zwiazku z tym, ze jest to aktywnosó
wspierajqca szkole nie rnoze sie ona wiazaé z realizacja zadarí obowiqzkowych
dia ucznia. Rodzice ucznia moça równìez zdecydowaé o odmowie uczestnictwa
w takich zajeciach. Minister Edukacji i Nauki urnozliwia dyrektorom szkól
i placówek wielostronna wspólprace z organizacjami pozarzadowyrnl. Jednak
pódejmowanie wspólpracy z instytucjami zewnetrznyml wymaga zgody rady
rodziców, która jest jednym z organów szkoty.

Uprzejmie wyjaénlarn, ze zmiany przepisów ustawy - Prawo oéwìatowe
w zakresie dzíalalnoáci prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje,
których ceiem statutowym jest dziatalnosc wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form dziatalnoéci dydaktyoznej, wychowawczej, opiekuríczej
i innowacyjnej szkoly lub placówki planuje sie wprowadzié ze wzqledu na czesto
wystepuiace watphwosci interpretacyjne w tyrn zakresie.

Zgodnie z projektem ustawy dyrektor bedzie miai obowiazek uzyskaé
pozytywna opinie kuratora oswiaty, a w przypadku szkofv artystycznej, placówki
artystycznej lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oswiatowe, dia uczniów szkól artystycznych - specjalistycznej
jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przed
rozpoczeciern zaleó oraz przedstawié rodzicom ucznia lub pelnoletniemu
uczniowi informacje o celach i trescíach programu zaleé, a na wniosek rodzica
lub pelnoletniego ucznia - równìez rnaterialy wykorzystywane do realizacji
programu zaleó.
Taka procedura wpJynie na zwiekszenìe swiadomoéci uczniów i rodziców
o trescíacb zawartych w zaproponowanych programach. Rodzice powinni mieé
prawo do decydowania o udziale dziecka w zaieciach, jak równiez zasieqniecia
informacji, np. o posiadanym przez osoby prowadzace zajecia doswladczenlu
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3 Art. 68 ust. 1 pkt 9 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnîa 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswlatowe,
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zawodowym, kompetencjach i umiejetnosciach w zakresie obietym zajeciarni.
Opinie organu sprawujqcego nadzór pedagogiczny nie beda wymagane
w przypadku organizacji i prowadzenia zaleé w ramach zadarí zleconych
z zakresu administracji rzadowe].

Z wyrazamí szacunku

Marcin Nowak
Zastepca Dyrektora

I - podpisany cyfrowo/
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Do wiadomosci:
Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów (dotyczy pisma z 21 lipca
2021 r. (znak: BPRM.517.15.5.2021.JP).
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