
Do projektu z dnia 31 marca 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 166 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 
Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji 
dla bezpieczeństwa.

Niniejszy projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie sposobu realizacji obowiązkowej 
edukacji dla bezpieczeństwa do nowych typów szkół, wprowadzonych ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ww. ustawa, począwszy od 1 września 2017 r. wprowadza nową strukturę szkolnictwa, która 
obejmuje:

1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące;
b) pięcioletnie technikum;
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia;
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie 

średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 166 ust. 1 ww. ustawy, wprowadzonym ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60) obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8 letnich 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych. Przepis ten zacznie 
obowiązywać od 1 września 2017 r.

Zmiana w § 1 (dot. § 2) projektu ma charakter dostosowujący i polega na uwzględnieniu w 
rozporządzeniu nowej struktury szkolnictwa tj. wydłużonej nauki w szkole podstawowej z 6 
do 8 lat oraz nowego typu szkoły -  branżowej szkoły I stopnia. Specjalistyczne obozy 
szkoleniowo-wypoczynkowe będą organizowane dla uczniów, którzy ukończą klasę VIII 
szkoły podstawowej, klasę I branżowej szkoły I stopnia, klasę I czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego lub klasę I pięcioletniego technikum.
W odniesieniu do specjalistycznych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych wskazano, 
że ich organizacja musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 92a-92t i w art. 
96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 
zm.).

1



Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Przepisy wprowadzające 
ustawę -  Prawo oświatowe harmonogram wdrażania reformy systemu oświaty, niniejsze 
rozporządzenie stosuje się do:

1) 8-letniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia -  począwszy od roku 
szkolnego 2017/2018;

2) 4—letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum począwszy 
od roku szkolnego 2019/2020.

W § 2 projektu wprowadza się regulację o charakterze przejściowym dotyczącą sposobu 
realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, 
tj. w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

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) projekt rozporządzenia został udostępniony w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia 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.

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 powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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