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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

IX kadencja  

 

 

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Kingę Gajewską. 

 

 

 (-)  Piotr Borys;  (-)  Janusz Cichoń; (-) Kinga Gajewska;  (-)  Tomasz 

Głogowski;  (-)  Marta Golbik;  (-)  Jan Grabiec;  (-)  Maria Małgorzata 

Janyska;  (-)  Dariusz Joński;  (-)  Joanna Kluzik-Rostkowska;  (-)  Marek 

Krząkała;  (-)  Gabriela Lenartowicz;  (-)  Katarzyna Lubnauer;  (-)  Czesław 

Mroczek;  (-)  Dorota Niedziela;  (-)  Barbara Nowacka;  (-)  Mirosława 

Nykiel;  (-)  Krzysztof Piątkowski;  (-)  Katarzyna Maria Piekarska;  (-)  Paweł 

Poncyljusz;  (-)  Monika Rosa;  (-)  Krystyna Sibińska;  (-)  Krystyna 

Skowrońska;  (-)  Marek Sowa;  (-)  Adam Szłapka;  (-)  Krystyna Szumilas;  (-)  Cezary 

Tomczyk;  (-)  Jarosław Urbaniak;  (-)  Monika Wielichowska;  (-)  Mariusz Witczak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 





projekt 

Ustawa 

z dnia …………… 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

 

 

 Art. 1. W ustawie 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w 

wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej 

danego typu;”; 

2) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. Dyrektor szkoły może, po uzyskaniu opinii rady rodziców i rady 

pedagogicznej wprowadzić dla wszystkich lub wybranych klas: 

1) realizowanie nauczania niestandardową metodą nauczania realizującą 

podstawę programową z wyłączeniem ramowych planów nauczania, o 

których mowa w 47 ust. 1 pkt 3 (metoda projektu edukacyjnego) lub  

2) realizowanie podstawy programowej z różnych przedmiotów przez 

jednego nauczyciela przy wsparciu zdalnym nauczyciela 

przedmiotowego, z wyłączeniem ramowych planów nauczania, o których 

mowa w 47 ust. 1 pkt 3  (blok międzyprzedmiotowy).”. 

 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływnie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe ma na celu stworzenie możliwości 

wprowadzania zmian organizacyjnych w szkołach przez dyrektorów. Obecne przepisy 

ustawy prawo oświatowe i rozporządzenia ramowe plany nauczania ograniczają 

możliwość niestandardowej organizacji pracy szkoły. Uczeń na koniec cyklu 

edukacyjnego powinien uczęszczać na konkretną liczbę godzin z danego przedmiotu, 

aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły. 

Proponuje się dodanie do ustawy – Prawo oświatowe art. 47a na podstawie którego 

dyrektor szkoły będzie mógł, po uzyskaniu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej 

wprowadzić dla wszystkich lub wybranych klas realizowanie nauczania niestandardową 

metodą nauczania realizującą podstawę programową z wyłączeniem ramowych planów 

nauczania (metoda projektu edukacyjnego) lub wprowadzić możliwość realizacji 

podstawy programowej z różnych przedmiotów przez jednego nauczyciela przy 

wsparciu zdalnym nauczyciela przedmiotowego, z wyłączeniem ramowych planów 

nauczania (blok międzyprzedmiotowy). 

Proponowana zmiana art. 14 ustawy - Prawo oświatowe, umożliwi wprowadzenie 

analogicznych zmian organizacyjnych w szkołach niepublicznych.  

Projektowane zmiany umożliwią wprowadzenie takiego rodzaju edukacji, w którym 

nauczyciel prowadzi naukę z daną grupą uczniów przez cały okres, w którym zachodzi 

taka potrzeba, na przykład ze względu na szczególne warunki epidemiologiczne lub 

inne okoliczności specyficznej w danym okresie dla danej placówki edukacyjnej, np. 

realizacja projektów interdyscyplinarnych itp. Rozporządzenie o ramowych planach 

nauczania w praktyce narzuca taką organizację pracy placówki szkolnej, w której 

uczniowie realizują zajęcia w trybie tygodniowym, według godzinowego planu zajęć. 

Obecna sytuacja dała impuls do zaprojektowania alternatywnego sposobu organizacji 

pracy z uczniami, szczególnie bezpiecznym w okresie zagrożenia epidemiologicznego, 

gdyż bazującego na ograniczeniu kontaktu grupy uczniów do jednego nauczyciela. 

Nauczyciele realizujący w danej grupie nauczanie innych przedmiotów przekazują 

potrzebne materiały nauczycielowi prowadzącemu i kontaktują się z grupą zdalnie. 

Nauczyciel prowadzący i nauczyciele przedmiotowi ustalają między sobą taki podział 

obowiązków, by program edukacyjny był realizowany bez przeszkód. Nauczyciele i 



dyrektor placówki są nadal w pełni odpowiedzialni za realizację obowiązujących treści 

Podstawy Programowej, aczkolwiek trudno wyliczyć ściśle, ile czasu nauczyciel 

prowadzący poświęca na pracę nad poszczególnymi przedmiotami.  

Dyrektor, układając plan pracy placówki, jest zobowiązany uwzględnić dla każdego 

nauczyciela przedmiotowego czas na konsultacje indywidualne z uczniami 

(prowadzone w formie zdalnej).  

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na budżet państw. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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