UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w
sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
Projektowana w rozporządzeniu zmiana polega na dostosowaniu terminologii rozporządzenia
do zmodernizowanej konstrukcji organizacji kształcenia zawodowego, wprowadzonej ustawą
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Od dnia 1 września 2019 r. szkoły policealne będą funkcjonowały w nowej formule bez
podziału na szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły policealne dla dorosłych. Dlatego też
w rozporządzeniu pojęcie „szkoły policealne dla młodzieży” zastępuje się pojęciem „szkoły
policealne”. Jednocześnie w rozporządzeniu proponuje się do katalogu szkół, w których nie
tworzy się rad rodziców, dodać „branżowe szkoły II stopnia”, w których co do zasady
kształcić się będą osoby pełnoletnie, które kontynuują kształcenie w tym typie szkoły po
ukończeniu branżowej szkoły I stopnia. Jest to rozwiązanie spójne do ustawowego
usytuowania szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia (bez podziału na szkoły dla
dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych), w których kształcenie będzie odbywało się nie tylko w
formie dziennej, ale również stacjonarnej lub zaocznej (§ 1 pkt 1 projektu).
Wśród jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których nie powołuje się rad rodziców
wskazuje się również centra kształcenia zawodowego, które zgodnie z ww. nowelizacją
ustawy zastąpią dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego (§ 1 pkt 2 projektu).
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
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 w rozumieniu tego rozporządzenia.

Przedmiot regulacji nie jest objęty 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 konsultacji lub uzgodnienia.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania
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.

