Projekt z dnia 15.01.2019 r.

Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w
sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia
do regulacji zawartych 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).
W projekcie rozporządzenia uzupełniony został wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia
ucznia przybywającego z zagranicy do publicznego technikum, branżowej szkoły I stopnia
(§ 6 pkt 2 lit. c–e) i szkoły policealnej (§ 6 pkt 4 lit. c–e) oraz na kwalifikacyjne kursy
zawodowe (§ 9 ust. 1 pkt 4) o odpowiednie orzeczenia, zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu
nadanym

ustawą

z

dnia

22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, tj.:
1) orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na
statku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z
2018 r. poz. 616) – w przypadku gdy podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7
lipca 1978 r.;
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
wydane zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) – w przypadku gdy
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podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;
3) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami – w przypadku gdy podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
Ww. orzeczenia będą wymagane tylko w przypadku przyjęcia ucznia przybywającego
z zagranicy do klasy lub na semestr szkół, w których będzie realizowana nowa podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Ponadto w projekcie rozporządzenia w § 6 dodano pkt 3 określający warunki przyjęcia ucznia
przybywającego z zagranicy do publicznej branżowej szkoły II stopnia, przy czym w § 11
projektu określono, że przy przyjmowaniu i kwalifikowaniu na odpowiedni semestr w tym
typie szkoły nie będzie brany pod uwagę wiek ucznia lub opinia rodzica lub pełnoletniego
ucznia.
W § 7, § 10 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 projektu rozporządzenia dokonano zmian o charakterze
porządkującym. Skreślono odesłanie do art. 141 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe, który na mocy art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został
uchylony. Od 1 września 2019 r. szkoła policealna nie będzie funkcjonowała już w podziale
na szkołę policealną dla młodzieży i szkołę policealną dla dorosłych. Szkoła policealna będzie
szkołą, która zgodnie z definicją szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, o której mowa w
art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe będzie szkołą, do której
będą przyjmowane osoby pełnoletnie i niepełnoletnie.
W projekcie rozporządzenia dodano przepisy przejściowe. W § 2 określono warunki przyjęcia
uczniów przybywających z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr
publicznej szkoły ponadpodstawowej, w których kształcenie realizowane jest zgodnie
z dotychczasową podstawą programową kształcenia w zawodach obowiązującą przed
1 września 2019 r. Zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do roku
szkolnego 2021/2022 włącznie będą funkcjonowały odpowiednio klasy i semestry, w których
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będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, określona
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 i z 2018 r. poz. 744). W stosunku do
uczniów, którzy zostaną przyjęci do ww. klas lub semestrów nie będą wymagane orzeczenia
wskazane w § 6 pkt 2 lit. c–e (branżowa szkoła I stopnia) oraz pkt 4 lit. c–e (szkoła
policealna).
Z kolei w § 3 uwzględniono możliwość przyjmowania w latach 2020/21–2022/23 do
publicznej szkoły branżowej II stopnia uczniów przybywających z zagranicy, którzy będą
posiadali zagraniczne dokumenty uznane przez kuratora oświaty za dokumenty potwierdzające
posiadanie przez nich wykształcenia zasadniczego zawodowego. Rozwiązanie to jest spójne
z regulacją zawartą w art. 95 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje w ww.
latach szkolnych do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani również uczniowie będący
absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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 Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 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 i 1204 oraz z 2018 r.
poz. 114 i 278).
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
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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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