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U S T A W A 

z dnia…. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 

[…] 

16) w art. 86 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2n w brzmieniu: 

 

„2a. Stowarzyszenie lub inna organizacja, o których mowa w ust. 1, zamierzająca podjąć 

działalność w szkole lub placówce przekazuje dyrektorowi tej szkoły lub placówki, w postaci 

elektronicznej i papierowej, informację zawierającą w szczególności: 

1) opis dotychczasowej działalności stowarzyszenia lub innej organizacji; 

2) cele i treści, które mają być realizowane w szkole lub placówce w ramach działalności 

prowadzonej przez stowarzyszenie lub inną organizację; 

3) opis materiałów wykorzystywanych do realizacji celów i treści, o których mowa w pkt 2. 

 

2b. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 2a: 

1) informuje rodziców uczniów o zamiarze podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w ust. 1, działalności w tej szkole lub placówce oraz o 

przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2e; 

2) przekazuje rodzicom uczniów informację, o której mowa w ust. 2a; 

3) przekazuje radzie szkoły lub placówki i radzie rodziców informację, o której mowa 

w ust. 2a. 

 

2c. Informacje, o których mowa w ust. 2b pkt 1 i 2, są przekazywane rodzicom uczniów w 

sposób zwyczajowo przyjęty w szkole lub placówce, w szczególności przez umieszczenie ich 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły lub placówki lub na jej stronie internetowej. 

 

2d. Rada szkoły lub placówki i rada rodziców wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, lub otrzymania 



dodatkowych materiałów, informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2e. 

 

2e. Rada rodziców, przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 2, przeprowadza z 

rodzicami uczniów konsultacje w sprawie podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w ust. 1, działalności w szkole lub placówce oraz może 

żądać od dyrektora szkoły lub placówki dodatkowych materiałów, informacji lub 

wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 2. Rada rodziców 

informuje rodziców uczniów o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, z tym że 

konsultacje te nie mogą trwać krócej niż 7 dni. 

 

2f. Rodzice uczniów mogą w każdym czasie przedstawić dyrektorowi szkoły lub 

placówki swoje stanowisko dotyczące działalności prowadzonej w szkole lub placówce 

przez dane stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1. 

 

2g. Jeżeli uzgodnione warunki działalności, o których mowa w ust. 2, przewidują 

prowadzenie zajęć z uczniami, organizacja i prowadzenie tych zajęć wymagają uzyskania 

pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych – specjalistycznej 

jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, dotyczącej zgodności programu tych 

zajęć z przepisami prawa, w szczególności z zadaniami wymienionymi w art. 1 pkt 1–3, 

5, 14 i 21. 

 

2h. Zajęcia, o których mowa w ust. 2g, nie mogą być prowadzone w ramach zajęć, 

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1. […] 

 

 

Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1049-2022/$file/9-020-

1049-2022.pdf 
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