
Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ma na celu  
dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2245). 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany m.in. w zakresie rozróżnienia 
formy kształcenia w poszczególnych typach szkół oraz określenia podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

W związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany w § 2 ust. 
1 oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia, doprecyzowując, że oddziały sportowe i oddziały 
mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jedynie w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej (tj. szkołach 
podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach, 
branżowej szkole I stopnia). Równocześnie, szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa 
sportowego mogą być, analogicznie, ww. szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, 
prowadzące kształcenie w formie dziennej.

W § 6 ust. 5 rozporządzenia proponuje się również zmianę polegającą na zastąpieniu 
dotychczasowej podstawy programowej kształcenia w zawodach nową podstawą programową 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 22 
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły 
I stopnia, która rozpocznie się 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r. oraz klasie I technikum, 
a w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół, będzie realizowana nowa podstawa 
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określona w nowym 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. W 
pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia oraz technikum, a także w klasie I branżowej 
szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę 1 
lutego 2019 r. będą realizowane dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie 
(art. 94 ust. 4 ww. ustawy z dnia 22 stycznia 2018 r. oraz art. 282 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, z późn. zm.)

Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący, a ich celem jest dostosowanie treści tego 
aktu wykonawczego do zmienionego brzmienia ustawy – Prawo oświatowe.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 



z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, 
z późn. zm.). 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku 
z tym nie podlega notyfikacji.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie nie będzie miało wypływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenie nie zawiera przepisów określających warunki wykonania działalności 
gospodarczej, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania przepisów uchwały 
nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicania terminów 
wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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