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Zagadnienia 

 Materiał szkoleniowy zawiera przegląd obowiązujących przepisów prawa oświatowego 
dotyczących tworzenia i funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych od roku szkolnego 
2017/2018 i obejmuje następujące zagadnienia: 
1) Status prawny szkoły dwujęzycznej i szkoły z oddziałami dwujęzycznymi. 
2) Postępowanie rekrutacyjne. 
3) Organizacja szkoły z oddziałami dwujęzycznymi. 
4) Statut szkoły z oddziałami dwujęzycznymi. 
5) Ramowe plany nauczania. 
6) Egzamin maturalny. 
7) Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych. 
8) Dodatki za pracę w trudnych warunkach. 
9) Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
10) System Informacji Oświatowej. 
11) Subwencja oświatowa. 
12) Pozostałe akty prawne dotyczące: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych; szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze 
szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 
do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu; świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 
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1. Status prawny szkoły dwujęzycznej i szkoły  

z oddziałami dwujęzycznymi 
 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1457) 
W okresie przejściowym ustawa ta  

w okrojonym kształcie będzie podstawą 
prawną dla szkół starego typu 

działających na podstawie ustawy  
 o systemie oświaty 

USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 

USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 
 

Uchylony Art.2. System oświaty 

obejmuje: 

1) przedszkola, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, przedszkola specjalne 

oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego; 

2) szkoły: 

a)podstawowe, w tym: specjalne, 

integracyjne, z oddziałami 

integracyjnymi i sportowymi, sportowe i 

mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: specjalne, 

integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi, 

sportowymi i przysposabiającymi do 

pracy, sportowe i mistrzostwa 

sportowego, 

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, 

integracyjne, dwujęzyczne, z 

oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, 

mistrzostwa sportowego, rolnicze i 

leśne, 

d)artystyczne; 

Art. 2. System oświaty obejmuje: 

2) szkoły:  

a) podstawowe, w tym: specjalne, 

integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, 

integracyjnymi, specjalnymi, 

przysposabiającymi do pracy, 

dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa 

sportowego, sportowe i mistrzostwa 

sportowego,  

b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, 

integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, specjalnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa 

sportowego, sportowe, mistrzostwa 

sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi 

śródlądowej oraz rybołówstwa, 

 

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

2b) oddziale dwujęzycznym – należy 

przez to rozumieć oddział szkolny, o 

którym mowa w art. 4 pkt 4 ustawy – 

Prawo oświatowe; 

2d) szkole dwujęzycznej –  należy 

przez to rozumieć szkołę, o której mowa 

w art. 4 pkt 6 ustawy – Prawo 

oświatowe; 

/Odesłanie do definicji zawartych w 

ustawie Prawo oświatowe./ 

 

 

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest 

mowa bez bliższego określenia o: 

4) oddziale dwujęzycznym – należy przez 

to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone w dwóch 

językach: polskim oraz obcym nowożytnym 

będącym drugim językiem nauczania, przy 

czym prowadzone w dwóch językach są co 

najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z 

wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, 

część historii dotyczącą historii Polski i 

część geografii dotyczącą geografii Polski, w 

tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne 

wybrane spośród zajęć obejmujących: 

biologię, chemię, fizykę, część geografii 

odnoszącą się do geografii ogólnej, część 

historii odnoszącą się do historii 

powszechnej lub matematykę; 

6) szkole dwujęzycznej – należy przez to 

rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały 

są oddziałami dwujęzycznymi; 

Art. 15. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169) wprowadza się 

następujące zmiany: 

3) w art. 3: 

b) pkt 2a–2d otrzymują brzmienie: 

2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez 

to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa 

w art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe; 

2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to 

rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 

6 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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 Art. 25. 1. W szkołach publicznych  

i niepublicznych, z wyjątkiem szkół 

artystycznych, mogą być tworzone oddziały 

dwujęzyczne.  
2. W przypadku szkoły podstawowej 

oddziały dwujęzyczne, o których mowa w 

ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII.  

3. W liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, liceach 

ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, technikach 

dwujęzycznych i technikach z oddziałami 

dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, 

mogą być tworzone klasy wstępne 
przygotowujące uczniów do kontynuowania 

nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych 

liceach i technikach. 

4. Po ukończeniu klasy wstępnej, o której 

mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym roku 

szkolnym kontynuuje naukę w klasie I 

oddziału dwujęzycznego w szkole, w 

której uczęszczał do klasy wstępnej. 

5. Do uczniów klasy wstępnej, o której 

mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów 

rozdziału 3a ustawy o systemie 

oświaty./Rozdz. 3a: Ocenianie, 

klasyfikowanie i promowanie uczniów w 

szkołach publicznych/ 

Art. 361. 1. Oddziały wstępne, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe, mogą być tworzone wyłącznie 

w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, czteroletnich liceach 

ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach 

dwujęzycznych i pięcioletnich technikach 

z oddziałami dwujęzycznymi. 

2. Przepisy art. 25 ust. 3–5 i art. 98 ust. 1 pkt 

6 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie 

dotyczącym klas wstępnych, stosuje się 

począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

 

 Art. 88. 3. Nie ustala się obwodów szkołom 

specjalnym, szkołom integracyjnym, 

szkołom dwujęzycznym, szkołom dla 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, szkołom sportowym, szkołom 

mistrzostwa sportowego, szkołom 

artystycznym, szkołom w zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

oraz szkołom przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych. 

 

Art. 201. 1. Dotychczasowe gimnazjum 

dwujęzyczne lub gimnazjum 

ogólnodostępne z oddziałami 

dwujęzycznymi można: 

1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią 

szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę 

podstawową ogólnodostępną z oddziałami 

dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 

ustawy – Prawo oświatowe; 

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej 

szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami 

dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 

ustawy – Prawo oświatowe; 

3) przekształcić odpowiednio w liceum 

ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące 

dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z 

oddziałami dwujęzycznymi; 

4) włączyć odpowiednio do liceum 

ogólnokształcącego, liceum 

ogólnokształcącego dwujęzycznego albo 

liceum ogólnokształcącego z oddziałami 

dwujęzycznymi; 

5) przekształcić odpowiednio w technikum, 

technikum dwujęzyczne albo technikum z 

oddziałami dwujęzycznymi; 

6) włączyć odpowiednio do technikum, 

technikum dwujęzycznego albo technikum z 

oddziałami dwujęzycznymi. 
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2. Postępowanie rekrutacyjne 
 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998) 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 
Art. 132. 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są 

przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub 

oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o 

której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio 

warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 

138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania 

odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji 

językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo 

pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji 

językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który 

będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo 

klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

 

 
 
 
 
Art. 139. 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 

podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej 

szkoły, który:  

1) otrzymał promocję do klasy VII;  

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji 

językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez 

radę pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w 

oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2;  

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII 

szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i 

języka obcego nowożytnego;  

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.  

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w 

Art. 298. 3. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 

15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej 

szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o 

której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli 

spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, 

art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, z tym że warunek uzyskania odpowiednio 

pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o 

którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

pozytywnego wyniku 

sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 

140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie 

drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie 

do których ubiega się laureat lub finalista. 

 

 

 

Art. 202. 1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego 

utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o 

którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej 

kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII; 

2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji 

językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, 

o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o 

którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2; 

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

Przepis art. 131 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się. 

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w 

publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie 
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publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci 

niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do 

postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się 

odpowiednio.  

 
 

 

Art. 140. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej 

szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się 

kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 

134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną.  

2. Do klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, przyjmuje 

się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 

134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną.  

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

warunek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych 

miejsc w szkole, oddziale albo klasie wstępnej, o których 

mowa w ust. 1 lub 2, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2) wynik: 

a) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 

1 – w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1,  

b) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w 

ust. 2 – w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 2;  

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego 

nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;  

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 

uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z 

wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa 

w art. 132,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 

131 ust. 3 stosuje się. 

postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci 

niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego 

postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

 

 

Art. 149. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I: 

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o 

którym mowa w art. 148,  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 

mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 

będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o 

których mowa w art. 148; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 

ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym 

mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 

20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 

1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 

367. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 

ogólnokształcącego na lata szkolne 2019/2020, o którym mowa w 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do postępowania 

rekrutacyjnego na lata szkolne  2017/2018–2019/2020 do liceum 

ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z 

oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z 

oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego 

sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego 

oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z 

oddziałami mistrzostwa sportowego. 

 

 

Art. 155. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I 

dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I: 

1) dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w 

art. 154, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 

mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
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będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o 

których mowa w art. 154; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na 

lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 

pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 

20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 

pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i 

art. 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na 

lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 

pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na 

lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do technikum dwujęzycznego, 

technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami 

międzynarodowymi, technikum sportowego, 

technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami 

sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

Art. 154. 1. Terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów, do:  

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół 

podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I 

publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 

ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w 

art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia organ 

prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną 

inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną 

szkołę podstawową; 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 

publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o 

których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych – określa do końca 

stycznia właściwy kurator oświaty. 
2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku 

publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości 

szczegółowy termin:  

1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o 

którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7, oraz termin 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik tego sprawdzianu,  

2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 

2 i art. 141 ust. 2, oraz termin podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,  

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w 

art. 141 ust. 6  

– biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego 

kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2. 

Okres przejściowy rekrutacji – terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 
tym terminy składania dokumentów – wyjątek dotyczy roku 

szkolnego 2017/2018 –  art. 204 Przepisów wprowadzających 

ustawę – Prawo oświatowe. Terminy i kryteria określa do dnia 

15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący  oraz właściwy kurator 

oświaty (terminy).  
         W kolejnych latach szkolnych zastosowanie znajdzie art. 

154 ustawy – Prawo oświatowe („… określa do końca stycznia… 

”).  

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: 

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół 

podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ 

prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną 

formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę 

podstawową; 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 

r. właściwy kurator oświaty. 

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne 

przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub 

publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do 

publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także 

liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, 

zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I 
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3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną 

formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę 

podstawową do końca stycznia podaje do publicznej 

wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 

poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4−6 i art. 133 

ust. 2 i 3.  
4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w 

przypadku publicznych szkół, w których zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do 

publicznej wiadomości odpowiednio informację o:  

1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim 

językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, o 

których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 

i 2; /art. dotyczą oddziałów międzynarodowych i 

dwujęzycznych/ 

3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w 

art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 

139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z 

których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 

1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 

oraz art. 143 ust. 1. 

ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być 

podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do 

końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do 

końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości 

do końca kwietnia. 

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 

20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się odpowiednio. 

Art. 157. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor 

wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób 

sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, 

sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, 

sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień 

kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 134 ust. 

5, art. 135 ust. 7, art. 136 ust. 2, art. 137 ust. 1 pkt 3, art. 138 ust. 

1 i 4, art. 139 ust. 1 pkt 2, art. 140 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 2, art. 

142 ust. 4, art. 143 ust. 1 pkt 4 i art. 144 ust. 2; 

 

 

AKTY WYKONAWCZE 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655). /Wydane na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)/ 
§ 4. 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do: 
4) klasy VII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w 
przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym 
mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 
2. uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do: 
4) klasy VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w 
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przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym 
mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 
§ 6. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do: 
4) klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – na podstawie dokumentów oraz w 
przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym 
mowa w art. 140 ust. 2 ustawy, 
5) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie 
pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, 
§ 10. 1. Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio: 
1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 i art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy, 
3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, 
4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i art. 141 ust. 1 pkt 
4 ustawy 
– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z 
zagranicy nie wynika z dokumentów. 
2. Dyrektor publicznej szkoły wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 i art. 139 ust. 
1 pkt 2 ustawy, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy, sprawdzianu 
kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 
zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i art. 141 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 
137 ust. 1 pkt 3 ustawy, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 12 ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)./ Wydane 
na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 
§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1–3, art. 137 
ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe;  
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub  do 
danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;  
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586). /Wydane na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)/ 
§ 1.Rozporządzenie określa:  
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 
pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;  
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, 
danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;  
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego. 
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3. Organizacja szkoły z oddziałami 

dwujęzycznymi 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 nr 649 ze zm.). / Wydane na podstawie 
art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 
Rozporządzenie zmieniające: Dz. U. z 2018 r. poz. 691): 
§ 1. ust. 3. Nazwa:  
1) szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego i szkoły ponadpodstawowej 
dwujęzycznej zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie: „Specjalna”, „Integracyjna”, „Sportowa”, 
„Mistrzostwa Sportowego” i „Dwujęzyczna”;  
2) szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi oraz mistrzostwa sportowego może zawierać użyte w 
odpowiednim rodzaju określenie: „z Oddziałami Przedszkolnymi”, „z Oddziałami Specjalnymi”, „z Oddziałami 
Integracyjnymi”, „z Oddziałami Dwujęzycznymi”, „z Oddziałami Sportowymi” i „z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego”;  
3a. Nazwa publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 3, a także nazwa publicznej 
szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, może zawierać także dodatkowe określenie 
wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub 
szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki.  
3b. Wprowadzenie odpowiednio wskazania, o którym mowa w ust. 2, określenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 
2, ust. 5 i ust. 6, lub dodatkowego określenia, o którym mowa w ust. 3a, jest możliwe po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego przedszkole lub szkołę.  
3c. Dodatkowe określenie w nazwie przedszkola lub szkoły, o którym mowa w ust. 3a, powinno zostać dodane 
bezpośrednio po odpowiednim określeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 
ust. 11. Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, 
dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy nie stanowi 
przekształcenia szkoły, o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
zwanej dalej „ustawą”.   
§17. ust. 2. Arkusz organizacji szkoły określa:  
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;  
2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj 
prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;  
3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w 
podziale na stopnie awansu zawodowego;  
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz 
etatów przeliczeniowych;  
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. 
ust. 2a. Arkusz organizacji szkoły oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, określa w szczególności:  
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  
3) dla poszczególnych oddziałów:  
a) tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny 
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,  
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości  
narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii 
państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych  
w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są 
w szkole prowadzone,  
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku 
szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka 
migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
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f) tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny  
wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym 
liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych  
w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;  
5) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;  
6) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli 
prowadzących zajęcia świetlicowe;  
7) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
 
ust. 4. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa  
w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 
2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.  
ust. 5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 
dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 
kwietnia danego roku.  
ust. 6. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.  
ust. 7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 
10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 
maja danego roku.  
ust. 8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 
dnia 30 września:  
1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;  
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia ich otrzymania.  
ust. 9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po 
dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich 
otrzymania.  

 

4. Statut szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 
 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ) 
W okresie przejściowym ustawa ta w okrojonym 

kształcie będzie podstawą prawną dla szkół starego 
typu działających na podstawie ustawy o o systemie 

oświaty 

USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 

Uchylony Art.60. 

1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien 

określać w 

szczególności: 

1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i 

zadania; 

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

3) organy szkoły lub placówki oraz  ich kompetencje; 

4) organizację szkoły lub placówki; 

5) zakres zadań nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły lub placówki; 

6) (uchylony) 

7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w 

których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów 

szkoły. 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 

6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów 

sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, 

integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których 

mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji 

nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację 

nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości 

etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie 

oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie 

wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi; 

 

 Rozdział 8 . Szkoły i placówki niepubliczne 
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Art. 172. 1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu 

nadanego przez osobę prowadzącą.  

2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:  

1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i 

zadania;  

2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;  

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;  

4) organizację szkoły lub placówki;  

5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub 

placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać 

skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;  

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność 

szkoły lub placówki;  

7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – 

z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:  

a) art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1–3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 

2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6 – w przypadku szkoły 

ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej i 

mistrzostwa sportowego, 

 

5. Ramowe plany nauczania 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703). / Wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) / 

§ 1.Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół, o których mowa wart.18ust.1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”: 

1) dla dzieci i młodzieży: 
f) klasy wstępnej przygotowującej uczniów do kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym 
dwujęzycznym, oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym, technikum dwujęzycznym lub oddziale 
dwujęzycznym w technikum, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, 
 
§ 3.1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 
godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym 
roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 
godzin, na: 
1)okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
2)realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
3)realizację zajęć języka migowego; 
4)naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art.13 
ust.3 ustawy o systemie oświaty. 
§ 7.1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, 
technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 
więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości 
języka obcego nowożytnego; 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach, o których 
mowa w ust.1 pkt 1–4 i 7, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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Zał. 1. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej 

 

 
 
8) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach 
dwujęzycznych. 

 
 

 

Zał. 4. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego 

 

 
 
1) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w liceum 

ogólnokształcącym dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym.  
 

Zał. 5. Ramowy plan nauczania dla technikum 

 

1) W przypadku kończenia kształcenia zawodowego teoretycznego i kształcenia zawodowego praktycznego do 
końca lutego ostatniego roku nauki, dyrektor technikum ustala tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  

2) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w 
technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w technikum 
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Zał. 6. Ramowy plan nauczania dla klasy wstępnej przygotowującej uczniów do 
kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym, oddziale 
dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym, technikum dwujęzycznym lub oddziale 
dwujęzycznym w technikum 
 

 

6. Egzamin maturalny 
Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają na wprowadzeniu dla absolwentów 
szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z 
przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie 
dwujęzycznym.  
 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) 

W okresie przejściowym ustawa ta w okrojonym kształcie będzie podstawą 

prawną dla szkół starego typu działających na podstawie ustawy o o systemie 

oświaty. 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 

art. 44zzd 

 

Dodane ust. 4a–4c i 5a 

w art. 44zzd wejdą w 

życie z dn. 1.09.2017 

r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60).  

 

Dodane <4a. Absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego przystępuje do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, o 

którym mowa w art. 44zze ust. 3 pkt 2, jako 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w 

ust. 4. Przepis art. 44zze ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie 

dotyczy absolwenta posiadającego dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika.  

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do 

absolwenta szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego.> 

 

87) w art. 44zzd: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w 

brzmieniu: 

„4a. Absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego przystępuje do części 

pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie 

dwujęzycznym, o którym mowa w art. 

44zze ust. 3 pkt 2, jako przedmiotu 

dodatkowego, o którym mowa w ust. 4. 

Przepis art. 44zze ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

4b. Obowiązek przystąpienia do części 

pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa 

w ust. 4, nie dotyczy absolwenta 

posiadającego dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika. 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do 

absolwenta szkoły lub oddziału 
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dwujęzycznego.”, 
Art. 44zze. 

Bez zmian 

ust 3. Egzamin maturalny w części pisemnej z 

języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

dodatkowego jest przeprowadzany na:  
1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla zakresu podstawowego i 

rozszerzonego albo  

2) poziomie dwujęzycznym i obejmuje 

wymagania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla 

oddziałów dwujęzycznych. 
4. W przypadku gdy absolwent wybrał na 

egzaminie maturalnym w części pisemnej jako 

przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na 

poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 

3 pkt 2, może przystąpić do egzaminu 

maturalnego z tego języka na poziomie 

dwujęzycznym również w części ustnej. 

 

Art. 44zzf. 
Bez zmian 

Art. 44zzf. 1. Absolwent szkoły lub oddziału z 

językiem nauczania mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub językiem regionalnym, 

w których zajęcia są prowadzone w tych językach, 

oraz absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego, w których język mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub język 

regionalny jest drugim językiem nauczania, 

może zdawać na egzaminie maturalnym 

przedmioty w języku polskim lub – z 

wyjątkiem języka polskiego oraz treści 

dotyczących historii Polski i geografii Polski – 

w języku danej mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.  

2. Absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z 

matematyki, nauczanej w języku obcym 

będącym drugim językiem nauczania, 

zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, 

rozwiązuje w języku polskim zadania 

egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów 

zdających egzamin maturalny w języku polskim 

oraz może rozwiązać w języku obcym będącym 

drugim językiem nauczania dodatkowe zadania 

egzaminacyjne przygotowane w tym języku. 

Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują 

wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.  

3. Absolwent szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia i historia, nauczanych w języku 

obcym będącym drugim językiem nauczania, 

zdawanych jako przedmioty dodatkowe, 

rozwiązuje w języku polskim zadania 

egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów 

zdających egzamin maturalny w języku polskim 

oraz może rozwiązać w języku obcym będącym 

drugim językiem nauczania dodatkowe zadania 

egzaminacyjne przygotowane w tym języku. 

Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują 
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wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i 

rozszerzonego.  

4. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której 

mowa w art. 44zzi, zamiaru rozwiązywania 

dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których 

mowa w ust. 2 i 3, i nieprzystąpienia do 

rozwiązywania tych zadań, absolwent otrzymuje 

z dodatkowych zadań egzaminacyjnych wynik 

„0%”. 

Art. 44zzh. 

Zmiany w ust. 2 i 3 w 

art. 44zzh wejdą w 

życie z dn. 1.09.2017 

r.  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 

60). 

 

 

Nowe brzmienie pkt 6 

w ust. 6 w art. 44zzh 

wejdzie w życie z dn. 

1.09.2017 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 

60). 

Art. 44zzh. 

3. W przypadku absolwenta szkoły 

[ponadgimnazjalnej] <ponadpodstawowej> 

dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w 

szkole [ponadgimnazjalnej] 

<ponadpodstawowej> ogólnodostępnej, który 

uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w języku 

obcym będącym drugim językiem nauczania, 

zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań 

egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf 

ust. 2 i 3. 

6. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej z egzaminu maturalnego z: 

4) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

dodatkowego zdawanego w części ustnej na 

poziomie dwujęzycznym – jest równoznaczne z 

uzyskaniem z tego języka w części ustnej 

egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na 

poziomie dwujęzycznym; 

<6) języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu dodatkowego zdawanego w części 

pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z 

tego języka w części pisemnej egzaminu 

maturalnego najwyższego wyniku na poziomie:  

a) wskazanym w deklaracji, o której mowa w 

art. 44zzi,  

b) dwujęzycznym – w przypadku absolwenta, o 

którym mowa w art. 44zzd ust. 4a.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88) w art. 44zzh w ust. 6 pkt 6 otrzymuje 

brzmienie: 

„6) języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu dodatkowego zdawanego w 

części pisemnej  

– jest równoznaczne z uzyskaniem z tego 

języka w części pisemnej egzaminu 

maturalnego najwyższego wyniku na 

poziomie: 

a) wskazanym w deklaracji, o której mowa 

w art. 44zzi, 

b) dwujęzycznym – w przypadku 

absolwenta, o którym mowa w art. 44zzd 

ust. 4a.”; 

7. Kwalifikacje do nauczania w szkołach 

dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). /Wydane na podstawie art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)/ 

§ 13. Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach 
ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada 
osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, 
określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia:  
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności 
danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub  
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:  
a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub  
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, lub  



MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH 

Strona 17 

3) ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub  
4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub  
5) legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,  
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.  
 

 
 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (poz. 1575) 
WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH  
1. Podstawowa znajomość języka:  
1) język angielski:  
a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub  
C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of 
Cambridge ESOL Examinations),  
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0–6,0 pkt, Cambridge Assessment 
English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), 
British Council, IDP IELTS Australia,  
c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, 
komputerowej, certyfikowanej przez British Council,  
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):  
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,  
– wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz 
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),  
– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz 
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),  
e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 
500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom 
„Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 
500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom  
„Communicator”,  
f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL 
International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel  
g) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt, Pearson Edexcel,  
h) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI 
IQ),  
i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2;  
2) język niemiecki:  
a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,  
b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch  
(ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,  
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch B2;  
3) język francuski:  
a) Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF B2, Centre international d’etudes pédagogiques (CIEP),  
b) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),  
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Français B2;  
4) język włoski:  
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,  
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,  
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri,  
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Italiano B2;  
5) język hiszpański:  
a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,  
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,  
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,  
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Español B2.  
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8. Dodatki za pracę w trudnych warunkach 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 638). 
§ 8. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli: 

11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których 

zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach 

dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach 

języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego; 

 

Zarówno przepisy Karty Nauczyciela, jak i wspomnianego rozporządzenia nie przewidują szczegółowych zasad 
naliczania wysokości dodatków za warunki pracy przysługujących nauczycielom. Wysokość dodatków oraz 
zasady ich wypłacania powinny być ustalone w regulaminie wynagradzania nauczycieli, tworzonym przez organ 
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela). 

 

 
Art. 30. 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
w drodze regulaminu:  
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, 
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie 
zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach 
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa  
w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim 
wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.  
6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

9. Podstawa programowa 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356  ze zm.). 
/Wydane na podstawie art.47 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)/ 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych.  
W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast  
w klasach VII i VIII – dwóch języków obcych nowożytnych. Od klasy VII uczniowie mogą także realizować 
nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę kształcenia.  
 
II etap edukacyjny: klasy IV–VIII – Język obcy nowożytny 

Na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast 
od klasy VII na II etapie edukacyjnym – dwóch języków obcych nowożytnych. Dodatkowo – również od klasy 
VII szkoły podstawowej – przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków 
obcych nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach dwujęzycznych. Z powyższych względów 
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stworzono kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających sytuacjom 
wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego na kolejnych etapach 
edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że należy zapewnić uczniowi możliwość kontynuacji nauki tego samego języka 
obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od I klasy szkoły podstawowej 
do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat).  
Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zostały 
oznaczone symbolem, na który składają się:  
1)oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I albo II);  
2)oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. albo 2.);  
3)oznaczenie poziomu nauczania (DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych). 

 

 
 
II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIII  
Podstawa programowa – wersja II.1.DJ Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, 
oddziały dwujęzyczne w klasach VII–VIII)  
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne  
Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1. Podczas dodatkowych godzin uczeń 
rozwija znajomość środków językowych oraz doskonali umiejętności językowe, w tym – w przypadku 
przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – również w zakresie tych przedmiotów.  
Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I–VIII: uczeń spełnia wymagania określone  
w podstawie programowej II.1.  
W zakresie wymagania określonego w dziale IX: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej 
II.1. W szczególności – w odniesieniu do kultury krajów obszaru nauczanego języka – posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą m.in. ich literatury, historii, geografii.  
W zakresie wymagań określonych w działach X–XIV: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie 
programowej II.1., ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w dziale XIV.  
 
Podstawa programowa – wersja II.2.DJ Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, 
oddziały dwujęzyczne w klasach VII i VIII)  
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Cele kształcenia – wymagania ogólne  
Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2. Podczas dodatkowych godzin uczeń 
utrwala i rozwija znajomość środków językowych oraz doskonali umiejętności językowe – przede wszystkim  
w zakresie rozumienia wypowiedzi, w tym – w przypadku przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – również  
w zakresie tych przedmiotów.  
Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2.  
 
W kształceniu językowym na II etapie edukacyjnym niezbędne jest:  
2)zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka 
obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z podziałem klasy na grupy bądź 
stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych;  
3)prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do 

słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem 
internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach;  

10. System Informacji Oświatowej 
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, 949 i 2203) 
Art. 90. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927  

i 1984) wprowadza się następujące zmiany: 

6) w art. 14: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, 

dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 

5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

  
USTAWA  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst. jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2159) 
Art. 14. Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują: 
<3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, 
dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 
pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy – Prawo oświatowe;> 

11. Subwencja oświatowa 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2395).  

12. Dodatkowo należy uwzględnić: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. Poz. 1534)./ 
Wydane na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
z późn. zm./ 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. 
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z 2017 r. poz. 1546). /Wydane na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949/ 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939) /Wydane na podstawie art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) 

§ 8. ust. 4. W przypadku absolwentów, o których mowa wart. 44zze ust. 4 ustawy, którzy przystąpili do 
egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, na 
poziomie dwujęzycznym, na świadectwie dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się „poziom 
dwujęzyczny”. 

ust. 7. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu 
maturalnego zdawali przedmiot, który był nauczany dwujęzycznie, i przystąpili do rozwiązywania dodatkowych 
zadań egzaminacyjnych w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, na świadectwie 
dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części zdawanej w drugim języku nauczania, 
oznaczając ją jako „część w języku ...” i wpisując nazwę drugiego języka nauczania. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. (poz. 939): 

ust. 18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen 
uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację  
o poziomie nauczania tego języka. 

 

 

 

 
 

 
 


