Uzasadnienie
Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień
zbiorczych, zwany dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2159, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Projekt rozporządzenia w § 1 zawiera regulacje zmieniające zakres gromadzonych danych w
tzw. starym systemie informacji oświatowej (SIO) oraz dostosowujące przepisy rozporządzenia
do zmian w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn. zm.):
1) w § 6 w pkt 2 rozporządzenia dodaje się lit. h-j – w starym SIO będą gromadzone dane o
liczbie uczniów i wychowanków objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowaną ścieżką
kształcenia oraz korzystających z porad i konsultacji. Gromadzenie tych danych ma na celu
umożliwienie przeprowadzenia analizy ilościowej udzielanej w takich formach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
2) w § 6 w pkt 3 dodaje się gromadzenie informacji, ilu uczniów uczestniczących w danych
zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie
zwiększonym finansowaniem także uczniów, którzy korzystają z takiego rodzaju zajęć, a
nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) w § 9 w pkt 16 uchylone zostają lit. ze-zg rozporządzenia – w starym SIO zaprzestaje się
gromadzenia danych dotyczących kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie
oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki. Zajęcia te mogły być
nauczane w kolegiach nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiach języków obcych,
które to podmioty nie funkcjonują już w systemie oświaty;
4) w § 9 uchylony zostaje pkt 33 rozporządzenia w związku ze zmianą wprowadzoną w art.
76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
uchylającą m.in. art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – od
1 stycznia 2018 r. nauczyciel nie otrzymuje tzw. dodatku mieszkaniowego, zatem
gromadzenie w starym SIO tych danych stało się bezprzedmiotowe;
5) dodany zostaje w § 9 rozporządzenia pkt 36 dotyczący gromadzenia danych o otrzymanej
ocenie pracy nauczyciela, w związku ze zmianą w ustawie wprowadzoną w art. 83 pkt 11
lit. a tiret drugie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- od 1 września 2018 r. w starym SIO gromadzona będzie informacja o otrzymanej ocenie
pracy nauczyciela;
6) uchylone zostają w § 12 w pkt 1 lit. f i g rozporządzenia w związku ze zmianą wprowadzoną
w art. 86 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych uchylającą w art. 15 ust. 7–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – od dnia 1 września 2018 r. w systemie
oświaty nie przewiduje się już możliwości zatrudniania asystentów nauczyciela lub

asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, zatem gromadzenie tych danych w starym
SIO stanie się bezprzedmiotowe;
7) zmienia się okres przekazywania danych oświatowych (§ 17 ust. 1 i 4 oraz § 18 pkt 1
rozporządzenia) – zgodnie ze zmianą w art. 105 ustawy wprowadzoną w art. 83 pkt 10
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych –
funkcjonowanie starego SIO zostało przedłużone do 1 marca 2019 r.
W § 2 projektu rozporządzenia znajduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 1
marca 2019 r. w ramach danych, o których mowa w § 12 pkt 1 rozporządzenia, gromadzi się
dane dotyczące: asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa
w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.
Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta
osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub
asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na
dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Jednakże wprowadza się
możliwość gromadzenia tych danych w starym SIO do dnia 1 marca 2019 r., ponieważ zgodnie
z art. 105 ustawy stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.
Planowaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest 1 września 2018 r.
Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji 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.
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 procedurze notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.).
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.

