
                                Projekt z 29 kwietnia 2010 r. 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia …………………………… 2010 r. 

 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się ramowy statut: 

1) publicznego przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) publicznego liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum 

ogólnokształcącego i liceum profilowanego, stanowiący załącznik nr 4 do 

rozporządzenia;   

5) publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (zasadniczej szkoły 

zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej), 

stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

6) publicznej szkoły dla dorosłych (szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum 

dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, uzupełniającego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, 

zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, 

technikum uzupełniającego dla dorosłych i szkoły policealnej dla dorosłych), 

stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

                                              
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na 
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).  
 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 235, poz. 1618, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 
2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320. 



7) publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiący załącznik nr 7 do 

rozporządzenia. 

2. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się w publicznych 

ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych przedszkolach oraz odpowiednio 

w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.  

3. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się w publicznych 

ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych i mistrzostwa 

sportowego szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. 

4.  Ramowy statut, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się w publicznych 

ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego 

i dwujęzycznych gimnazjach dla dzieci i młodzieży.  

5. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się w publicznych 

ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego 

i dwujęzycznych liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach 

ogólnokształcących i liceach profilowanych dla dzieci i młodzieży. 

6. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się w publicznych 

ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych zasadniczych szkołach 

zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, dla 

dzieci i młodzieży. 

7. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się w publicznych szkołach 

podstawowych dla dorosłych, gimnazjach dla dorosłych, liceach ogólnokształcących 

dla dorosłych, uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych, liceach 

profilowanych dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych, 

technikach dla dorosłych, technikach uzupełniających dla dorosłych i szkołach 

policealnych dla dorosłych. 

8. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, stosuje się w publicznych szkołach 

specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

 



§ 2.1. Przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1, dostosują statuty do 

wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 15 marca 

2011 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1, dostosują nazwę przedszkola i 

szkoły, a także nazwę przedszkola i szkoły umieszczaną na tablicy urzędowej oraz 

na pieczęciach urzędowych, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

3. Przepisy ramowych statutów, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczące arkusza 

organizacji przedszkola i szkoły stosuje się do ustalenia i zatwierdzenia arkuszy 

organizacji przedszkoli i szkół poczynając od roku szkolnego 2011/2012.  

 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.3)). 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 

 

 

 

 

                                              
3) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96,    
z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, 
poz. 222.  
 


