
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 29 marca 2007 r. Druk nr 386 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 28 marca 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14,
15, 16, 22, 24, 25, 28, 33, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 49 i 50.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

- senator Marek Rocki (pkt II ppkt 37 zestawienia wniosków),

- senator Przemysław Alexandrowicz (pkt II ppkt 40 zestawienia wniosków),

- senator Adam Biela, senator Jan Szafraniec oraz senator Zbigniew Trybuła
(pkt II ppkt 41 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Kazimierz Wiatr (-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
mniejszości
KSTAP,
KNES

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3.

1) w art. 1 w pkt 1, art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałoży na

szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie z

usługi dostępu do Internetu na ich terenie obowiązek

zainstalowania i aktualizowania oprogramowania

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju

psychicznego uczniów, oraz określi minimalne

wymagania, jakie powinno spełniać to

oprogramowanie.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie

określony szczegółowy zakres treści, które mogą

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju

psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności

pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc,

zawierających zachowania naruszające normy

obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

zapewni szkołom i placówkom możliwość

nieodpłatnego korzystania z oprogramowania

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju

psychicznego i moralnego uczniów, spełniającego

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
poparta przez
połączone komisje



2

minimalne wymagania, o których mowa w ust. 1,

w wersjach działających w systemach operacyjnych

powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z

uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych

platform systemowych.

4. Szkoły i placówki mogą, w celu realizacji obowiązku, o

którym mowa w ust. 1, wykorzystywać inne

oprogramowanie spełniające minimalne wymagania, o

których mowa w ust. 1.";

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 4a:

a) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "uczniów" dodaje się wyrazy ", biorąc

pod uwagę konieczność działania oprogramowania w systemach

operacyjnych powszechnie użytkowanych na terenie kraju oraz z

uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform

systemowych",

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "w wersjach działających w systemach

operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z

uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform

systemowych";

Poprawka
KSTAP,
KNES

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 4a w ust. 3 użyte dwukrotnie wyrazy "o których

mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie ust. 2 pkt 1";

Poprawka
KSTAP,
KNES

Uwaga:

Poprawki nr  4 i 15 należy głosować łącznie.

4) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 5c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39

ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust.

2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 -

wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta),

starosta, marszałek województwa.";";

Poprawka sen.
J. Kubiaka
poparta przez
połączone komisje
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Uwaga:

Poprawki nr 5, 6 i 49  należy głosować łącznie.

5) w art. 1 w pkt 3 w lit. a dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na

zasięg terytorialny komisji w sprawach związanych z

przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów, o których mowa

w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o których

mowa w art. 10 ust. 1, a także doskonaleniem nauczycieli w

zakresie diagnozowania, oceniania, egzaminowania i badania

osiągnięć edukacyjnych uczniów.",";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

6) w art. 1 w pkt 3 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w ust. 5 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach

dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o

których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, do których

egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej

komisji egzaminacyjnej,

 c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i

oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9

ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w

art. 10 ust. 1;";";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

7) w art. 1 w pkt 5, w art. 10 w ust. 2 wyrazy "szkoły podstawowej dla

dorosłych oraz gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych"

zastępuje się wyrazami "odpowiednio szkoły podstawowej dla

dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla

dorosłych";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje
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8) w art. 1 w pkt 8 w lit. b:

a) w ust. 2b i 2e przed wyrazami "szkolny zestaw programów

nauczania" dodaje się wyrazy "odpowiednio zestaw programów

wychowania przedszkolnego lub",

b) ust. 2g otrzymuje brzmienie:

"2g. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek

nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w

zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym

zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie

podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może

nastąpić w trakcie roku szkolnego.";

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 11 i

41a.

9) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie:

"2c. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech

podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem

ust. 2d.

 2d. W szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się

rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć

edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie

więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z

danych zajęć edukacyjnych.";

Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10  wyklucza głosowanie poprawek nr 11, 41 i

41a.

10) w art. 1 w 8 w lit. b, ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie:

"2c. Szkolny zestaw podręczników składa się z jednego podręcznika dla

danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2d.

 2d. W szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się

rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć

edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z jednego

Poprawka sen.
Z. Szaleńca
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podręcznika do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć

edukacyjnych.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  11 wyklucza głosowanie poprawki nr 41.

11) w art. 1 w pkt 8 w lit. b:

a) w ust. 2c po wyrazach "z zastrzeżeniem ust. 2d" dodaje się wyrazy

"i 2da, i ustalany jest dla danego etapu edukacyjnego",

b) po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:

"2da. W przypadku programu nauczania i podręcznika do nauki

języka obcego rada pedagogiczna może ustalić w zestawie

więcej niż jeden program nauczania i jeden podręcznik, jeżeli

jest to uzasadnione zakresem kształcenia lub stopniem

zaawansowania znajomości języka obcego przez uczniów.";

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca

12) w art. 1 w pkt 9, art. 22b otrzymuje brzmienie:

"Art. 22b. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne

umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie

szkoły.";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  13  wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

13) w art. 1 w pkt 10, w ust. 2b:

a) w pkt 1 i 2 wyraz "trzej" zastępuje się wyrazem "dwaj",

b) w pkt 3 wyraz "dwaj" zastępuje się wyrazem "czterej";

Poprawka sen.
M. Witczaka

14) w art. 1 w pkt 10, w ust. 2b w pkt 3 wyraz "dwaj" zastępuje się

wyrazem "trzej";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

15) w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 31 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje
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grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

U. Nr 227, poz. 1658), a także programy rządowe, o których

mowa w art. 90u, mogą określać zadania, które kurator oświaty

wykonuje w imieniu wojewody.";";

Uwaga:

Poprawki nr  16 i 50 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  17, 18,

19, 20, 21 i 51.

16) w art. 1 skreśla się pkt 11 i 12; Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr  17 i 21 należy głosować łącznie.

17) w art. 1 w pkt 11:

a) skreśla się lit. a – c,

b) w lit. d, w ust. 4 wyraz "porozumieniu" zastępuje się wyrazem

"uzgodnieniu",

c) w lit. e, w ust. 4a wyraz "porozumieniu" zastępuje się wyrazem

"uzgodnieniu",

d) w lit. f, ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4a, nie nastąpi

powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki zgodnie

z ust. 3 lub 4, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wskazuje

organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę kandydata,

któremu organ prowadzący szkołę lub placówkę jest

obowiązany, w terminie 7 dni, powierzyć stanowisko dyrektora

szkoły lub placówki.",

e) skreśla się lit. i,

f) po lit. i dodaje się lit. .... w brzmieniu:

"...) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku szkół i palcówek, o których mowa w art. 44,

art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 6, w skład komisji nie wchodzą

przedstawiciele odpowiednio rady pedagogicznej i rady

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
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rodziców.",

g) w lit. j:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 9 otrzymuje brzmienie:",

- skreśla się ust. 8,

- w ust. 9 wyraz "porozumieniu" zastępuje się wyrazem

"uzgodnieniu",";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  18 wyklucza głosowanie poprawek nr 19 i 51.

18) w art. 1 w pkt 11 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców;",";

Poprawka sen.
C. Rybki

Uwaga:

Poprawki nr  19 i 51 należy głosować łącznie.

19) w art. 1 w pkt 11 skreśla się lit. g oraz h; Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca

20) w art. 1 w pkt 11 w lit. j, w ust. 9 wyrazy "może przedłużać powierzenie

stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8" zastępuje się

wyrazami "może przedłużyć powierzenie stanowiska na okres nie

dłuższy niż 1 rok szkolny";

Poprawka sen.
C. Rybki

21) w art. 1 skreśla się pkt 12; Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
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Uwaga:

Poprawki nr  22 i 25 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  26 i  39.

22) w art. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) w art. 41 w ust. 1 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się

średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b.";";

Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

23) w art. 1 w pkt 15, w art. 53 w ust. 2 w pkt 1-3 skreśla się wyrazy "w

tajnych wyborach";

Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca

24) w art. 1 w pkt 15, w art. 53 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "przedstawicieli

rad" zastępuje się wyrazami "przedstawicieli rad oddziałowych";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

25) w art. 1 w pkt 16, w art. 54:

a) w ust. 2:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 4",

- w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"opiniowanie opracowanego przez radę pedagogiczną:",

b) skreśla się ust. 4 i 5;

Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

26) w art. 1 w pkt 16, w art. 54 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje

brzmienie:

"Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku

szkolnego nie uchwali w porozumieniu z radą pedagogiczną

programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten

ustala dyrektor szkoły.";

Poprawka
KSTAP,
KNES
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  27 wyklucza głosowanie poprawek nr 28, 29

i 30.

27) w art. 1 w pkt 19, art. 64a otrzymuje brzmienie:

"Art. 64a. 1. Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum

obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego

stroju.

2. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może, w

porozumieniu z radą rodziców, wprowadzić

obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły

jednolitego stroju.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 i 2,

określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą

rodziców.

4. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum oraz

dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, w której

wprowadzono obowiązek noszenia jednolitego stroju,

może w porozumieniu z radą rodziców określić

sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie

szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego

stroju ze względu na szczególną organizację zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub

dniach.

5. W szkołach określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 53 ust. 6 kompetencje rady rodziców, o

których mowa w ust. 2-4, wykonuje rada

pedagogiczna.";

Poprawka sen.
J. Kubiaka
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  28 wyklucza głosowanie poprawki nr 29 i 30.

28) w art. 1 w pkt 19, art. 64a otrzymuje brzmienie:

"Art. 64a. 1. Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe

jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju.

2. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może, po

zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadzić

obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły

jednolitego stroju.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 i 2,

określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

4. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dyrektor

szkoły ponadgimnazjalnej, w której wprowadzono

obowiązek noszenia jednolitego stroju, może w

porozumieniu z radą rodziców określić sytuacje, w

których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie

wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze

względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

5. W szkołach określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 53 ust. 6 kompetencje rady rodziców, o

których mowa w ust. 2-4, wykonuje rada pedagogiczna.";

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawki nr 30.

29) w art. 1 w pkt 19, w art. 64a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek rady rodziców dyrektor szkoły może wprowadzić

obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły

jednolitego stroju.";

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku wprowadzenia obowiązku, o którym mowa w ust.

1, dyrektor szkoły ustala wzór i warunki noszenia tego stroju w

porozumieniu z radą rodziców.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
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30) w art. 1 w pkt 19, w art. 64a w ust. 1 wyrazy "po zasięgnięciu opinii

rady rodziców" zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z radą

rodziców" oraz skreśla się wyrazy "w porozumieniu z radą rodziców";

Poprawka
KSTAP,
KNES

31) w art. 1 w pkt 22 w lit. a:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza

uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to

przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2. Dotacja

na tego ucznia ustalana jest w wysokości równej wydatkom

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznym

przedszkolu prowadzonym przez gminę, której mieszkańcem

jest ten uczeń.";

Wniosek
mniejszości
KSTAP,
KNES
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

32) w art. 1 w pkt 22 w lit. b:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:",

b) przed ust. 3a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego

ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju

szkół, w wysokości równej wydatkom bieżącym

przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego

typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu

terytorialnego, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na

jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju, w tym na

ucznia niepełnosprawnego, w części oświatowej subwencji

ogólnej. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę

samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju

Wniosek
mniejszości
KSTAP,
KNES
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota

przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego

typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego.";

33) w art. 1 w pkt 22 w lit. e, w ust. 6 skreśla się wyrazy "lub placówki"; Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

34) w art. 1 w pkt 24 w lit. a:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:",

b) przed ust. 2b dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia, w tym

ucznia niepełnosprawnego, w wysokości nie niższej niż

kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o

której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba

prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do

udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania

dotacji.";

Wniosek
mniejszości
KSTAP,
KNES
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

35) w art. 1 w pkt 24, w lit. a:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 2b i 2c otrzymują brzmienie:",

b) dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza

uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to

przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b. Dotacja

Wniosek
mniejszości
KSTAP,
KNES
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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na tego ucznia ustalana jest w wysokości 75% wydatków

bieżących przewidzianych na jednego ucznia w publicznym

przedszkolu prowadzonym przez gminę, której

mieszkańcem jest ten uczeń.";

36) w art. 1 w pkt 24 w lit. d na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i

dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ust. 4e otrzymuje brzmienie:

"4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane w 12

częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na

rachunek bankowy szkoły.";";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr  37 i 46 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr  38.

37) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po art. 160 dodaje się art. 160a w brzmieniu:

"Art. 160a. 1. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych

uczniów w zajęciach przewidzianych planem

studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami

oraz zasady zaliczania tych zajęć określa zarządzenie

rektora.

2. Zasady rekrutacji uczniów, o których mowa w ust. 1,

w zajęciach przewidzianych tokiem studiów określa

porozumienie uczelni wyższej i szkoły

ponadgimnazjalnej.

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, uczestniczący

w zajęciach organizowanych w uczelni publicznej

uwzględniani są przy określaniu kwoty dotacji, o

której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.

4. Zasady dokumentowania i przenoszenia osiągnięć

uczniów, o których mowa w ust. 1, określa

zarządzenie rektora.".";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji



14

38) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 160 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów

w zajęciach przewidzianych planem studiów na kierunkach

zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć

określa zarządzenie rektora.".";

Poprawka sen.
M. Miłka
poparta przez
połączone komisje

39) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W roku szkolnym 2007/2008 termin uchwalenia przez radę

rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programów, o

których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy wymienionej w

art. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.";

Poprawka
KSTAP,
KNES

Uwaga:

Poprawki nr  40 i 42 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 41, 41a,

43, 44 i 45.

40) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Przepisy art. 22a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się:

1) od roku szkolnego 2008/2009 do klasy pierwszej

i klasy czwartej szkoły podstawowej oraz do klas

pierwszych pozostałych typów szkół;

2) w następnych latach szkolnych odpowiednio do

kolejnych klas szkół wymienionych w pkt 1.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  41 wyklucza głosowanie poprawek nr 41a i 43.

Głosowanie tej poprawki jest bezprzedmiotowe w razie nieprzyjęcia

poprawki nr 9.

41) "Art. 5a. 1. Przepisy art. 22a ustawy wymienionej w art. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku

szkolnego 2007/2008 poczynając od klasy pierwszej i

klasy czwartej szkoły podstawowej oraz od klas

Poprawka
senatora:
Z. Trybuły
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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pierwszych pozostałych typów szkół.

 2. Do pozostałych klas szkół wymienionych w ust. 1, do

zakończenia kształcenia w danym etapie edukacyjnym,

rada pedagogiczna może ustalić w szkolnym zestawie

podręczników więcej niż trzy podręczniki dla danych

zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to niezbędne dla

prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w

ramach tego etapu edukacyjnego.";

41a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Przepisy art. 22a ustawy wymienionej w art. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się:

1) od roku szkolnego 2007/2008 do klasy pierwszej

i klasy czwartej szkoły podstawowej oraz do klas

pierwszych pozostałych typów szkół;

2) w następnych latach szkolnych odpowiednio do

kolejnych klas szkół wymienionych w pkt 1.

2. Do klas szkoły podstawowej i klas pozostałych typów

szkół, niewymienionych w ust. 1 pkt 1, od roku

szkolnego 2007/2008, do zakończenia kształcenia w

danym etapie edukacyjnym, rada pedagogiczna może

ustalić w szkolnym zestawie programów nauczania i w

szkolnym zestawie podręczników więcej niż jeden

program nauczania i jeden podręcznik dla danych zajęć

edukacyjnych, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego

przebiegu procesu dydaktycznego w ramach tego etapu

edukacyjnego.";

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. Szafrańca

42) skreśla się art. 6; Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
poparta przez
połączone komisje
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  43 wyklucza głosowanie poprawki nr 44.

43) w art. 6:

a) wyrazy "31 maja 2007 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2008 r.

oraz wyrazy "roku szkolnego 2007/2008" zastępuje się wyrazami

"roku szkolnego 2008/2009",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 oraz dodaje się ust. 1 w

brzmieniu:

"1. Przepisy art. 22a ust. 2a-2g stosuje się od roku szkolnego

2008/2009.";

Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca

44) w art. 6 wyrazy "31 maja 2007 r." zastępuje się wyrazami "15 czerwca

2007 r.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza

45) w art. 6 przed wyrazami "szkolny zestaw programów nauczania" dodaje

się wyrazy "odpowiednio zestaw programów wychowania

przedszkolnego lub";

Poprawka
senatorów:
Z. Trybuły,
A. Bieli,
J. Szafrańca
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

46) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Przepis art. 160a ustawy, o której mowa w art. 3, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku

akademickiego 2008/2009.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

47) w art. 8 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 22a ust. 8 i 9" zastępuje się

wyrazami "art. 22a ust. 8";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

48) w art. 9 w pkt 1 wyrazy "art. 9c ust. 2 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami

"art. 9c ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje
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49) w art. 9 w pkt 1 przed wyrazami "oraz art. 10 i 10a" dodaje się wyrazy

"oraz 8 i ust. 5 pkt 2 lit. b i c";

Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

50) w art. 9 w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 36a ust. 5 pkt 2 lit. b,"; Poprawka
KSTAP,
KNES
poparta przez
połączone komisje

51) w art. 9 w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 36a ust. 5 pkt 2 lit. b,". Poprawka
senatorów:
M. Rockiego,
A. Owczarka,
Z. Szaleńca

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


