Ściąga z Prawa Oświatowego

Wybór niektórych zapisów z:

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

ogłoszono dnia 17 czerwca 2021 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

Art. 3. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a
także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
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1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy,
organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze,
stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada
Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z podmiotami,
o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych w
art. 1
.

Art. 8. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

2. Szkoła i placówka , z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego; 2) inną osobę prawną; 3) osobę fizyczną.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki
publiczne.

Art. 12. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 , oraz ich
zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako
podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej
(
Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486)
.

Art. 13.

6. Niepubliczne przedszkole:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
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wychowania przedszkolnego
;
2) zatrudnia
nauczycieli
posiadających kwalifikacje określone dla
nauczycieli
przedszkoli publicznych; przepisy
art. 15
ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Przepis ust. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Art. 14.

2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają uzyskanie
świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów państwowych.

3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła , która:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- również
podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
;
2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie
niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w
ramowym planie nauczania
szkoły
publicznej danego typu;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania
uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla
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szkół
publicznych;
5) w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- kształci w
zawodach
określonych w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
;
6) zatrudnia
nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje
określone dla
nauczycieli
szkół
publicznych; przepisy
art. 15
ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla
szkół
publicznych.
Art. 36.

8. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo
niepublicznej.

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki , zespołu, o którym mowa w art. 182 , oraz innej
formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.
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