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USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7a 
ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, 
art. 14 ust. 5, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz 
art. 62 ust. 1 i 5 — wykonuje odpowiednio: ra-
da gminy, rada powiatu, sejmik wojewódz-
twa;”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1.  Przedszkolem publicznym jest przed-
szkole, które:

1)  realizuje programy wychowania 
przedszkolnego uwzględniające pod-
stawę programową wychowania 
przedszkolnego;

2)  zapewnia bezpłatne nauczanie, wy-
chowanie i opiekę w czasie ustalo-
nym przez organ prowadzący, nie 
krótszym niż 5 godzin dziennie;

3)  przeprowadza rekrutację dzieci 
w oparciu o zasadę powszechnej do-
stępności;

4)  zatrudnia nauczycieli posiadających 
kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach.

2.  Publiczna inna forma wychowania 
przedszkolnego, o której mowa 
w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w cza-
sie ustalonym przez organ prowadzący, 
nie krótszym jednak niż czas określony 
w przepisach wydanych na podstawie 
art. 14a ust. 7.

3.  Do publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego stosuje się przepisy 
ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego — 
przepis ust. 1 pkt 1.”;

3) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Przedszkole realizuje programy wychowania 
przedszkolnego uwzględniające podstawę 
programową wychowania przedszkolne-
go.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Organ prowadzący ustala wysokość opłat za 
świadczenia udzielane przez:

1)  przedszkole publiczne w czasie przekra-
czającym wymiar zajęć, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 2;

2)  publiczną inną formę wychowania przed-
szkolnego w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki ustalony dla przedszkoli publicz-
nych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.  Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywie-
nia w przedszkolach publicznych oraz  
publicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się 
odpowiednio.”;

4) w art. 14a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  Minister właściwy do spraw oświaty i wycho-
wania określi, w drodze rozporządzenia, rodza-
je innych form wychowania przedszkolnego, 
warunki tworzenia i organizowania tych form 
wychowania przedszkolnego, sposób ich dzia-
łania oraz minimalny dzienny wymiar godzin 
świadczonego przez te formy nauczania, wy-
chowania i opieki, uwzględniając w szczegól-
ności konieczność dostosowania form wycho-
wania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lo-
kalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć 
tylko w niektóre dni tygodnia.”.

Art. 2. Dotychczasowe uchwały organów stano-
wiących jednostek samorządu terytorialnego wydane 
na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, 
zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzia-
nych w art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 
jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 
2010 r.
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1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857.


