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Cele kształcenia:  

Celem kształcenia jest: 

- Zapoznanie studentów z systemem prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

  prawnych podstaw kierowania placówkami edukacyjnymi; 

- Zapoznanie studentów z elementami prawa administracyjnego, przydatnymi w procesie  

  kierowania placówkami edukacyjnymi; 

 

Liczba godzin: 18 

Formy zajęć: wykład 

Środki dydaktyczne: Zestaw: komputer + rzutnik multimedialny. 

 

Treści kształcenia: 

 

Lp Tematyka Liczba godzin 

W Ćw 

1 Wprowadzenie w zagadnienia prawne. Źródła prawa, struktura 

aktów prawnych. Prawo międzynarodowe. Konstytucja R.P. 

 

3 

 

- 

2 Ustawa o systemie oświaty, jej struktura i zawartość treściowa.  

System szkolny i obowiązek szkolny w zapisach ustawy. 

 

3 

 

- 

3 Przegląd rozporządzeń MEN regulujących funkcjonowanie 

szkół. Przepisy o statutach szkół i rekrutacji do szkół. 

 

3 

 

- 

4  Przegląd rozporządzeń MEN regulujących proces 

dydaktyczno-wychowawczy szkół. 

 

3 

 

- 

5 Przegląd aktów prawnych regulujących system wsparcia 

psycho-pedagogicznego, szkolnictwo specjalne oraz placówki 

oświatowo-wychowawcze.  

 

 

3. 

 

 

- 

 



6 Prezentacja wybranych fragmentów innych aktów prawnych, 

których znajomość jest niezbędna do kierowania plac. oświat.:  

Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny. 

Przepisy z zakresu BHP. 

 

 

3 

 

 

- 

                                                                                                 Razem  18 - 

                               

                                                                                                 Ogółem 

 

18 

 

 

Wykaz wiadomości i umiejętności uczestnika zajęć: 

 

Uczestnicy zajęć będą znali: 

- Podstawowy kanon aktów prawa oświatowego, regulującego najważniejsze dziedziny  

  Funkcjonowania szkół i innych typów placówek edukacyjnych. 

 

Uczestnicy zajęć będą umieli: 

- Poszukiwać akty prawa oświatowego i posługiwać się nimi w podejmowaniu decyzji 

kierowniczych i administracyjnych. 

 

Forma zaliczenia: Zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej. 

 

Literatura: 

A) Podstawowa: 

      1.Osuch M., Podstawy prawa oświatowego, w: Pedagogika T.2 , red. Śliwerski B.,      

         Gdańsk 2006 

        2.Łopatka A. Dziecko – jego prawa człowieka, Warszawa 2000 

B) Uzupełniająca: 

    Zbiór aktów prawnych: 

      Dzienniki Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 

      Internetowy system aktów prawnych: www.sejm.gov.pl/prawo/index.html 

      Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej : http://www.men.gov.pl/ 

        
 

 

Proponowany temat pracy zaliczającej: 

 

„Prezentacja zapisów prawa oświatowego, regulującego możliwość indywidualnego 

nauczania i indywidualnego programu nauki.” 

 

Lub: 

 

„Analiza  dowolnego statutu szkoły ( Z Internetu) pod kątem jego zgodności z przepisami 

prawa oświatowego w zakresie oceny zachowania ucznia.” 
 

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/index.html
http://www.men.gov.pl/

