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1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. 

2004, nr 256, poz. 2572 ze zmianami: z 2004: nr 273, poz. 2703, nr 281,  

poz. 2781;  z 2005: nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020,                

nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104;  z 2006:  nr 144,  

poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658;  z 2007: nr 42, poz. 273,             

nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280, nr 181, 

poz. 1292;  z 2008:  nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 1370,             

nr 235, poz. 1618;  z 2009: nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458,             

nr 157,  poz. 1241, nr 219, poz. 1705;  z 2010: nr 44, poz. 250, nr 54,                

poz. 320, nr 127, poz. 857, nr 148, poz. 991;  z 2011: nr 106, poz. 622,                  

nr 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, nr 149, poz. 887, nr 205, poz. 1206;           

z 2012: poz.  941,  poz. 979;  z 2013: poz. 87,  poz. 827, poz.1265, poz.1317; 

z 2014: poz.7, poz. 290). 

Wykładnia TK (Dz. U. 1994 r. nr 45, poz. 184  ad art. 36 ust. 5. Dz. U.              

z 2011 r, nr 205, poz. 1206).  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425 

 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  - Obwieszczenie  

           Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 10 stycznia 2014 r.   

           w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

           2014, poz.191) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191 

 

3. Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, 

poz. 93; z 1971:  nr 27, poz. 252; z 1976: nr 19, poz. 122; z 1982:  nr 11,            

poz. 81, nr 19, poz. 147, nr 30, poz. 210; z 1984:  nr 45, poz. 242; z 1985:            

nr 22, poz. 99; z 1989: nr 3, poz. 11; z 1990: nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321, 

nr 79, poz. 464; z 1991: nr 107, poz. 464, nr 115, poz. 496; z 1993: nr 17, 

poz. 78;   z 1994: nr 27, poz. 96, nr 85, poz. 388, nr 105, poz. 509; z 1995:          

nr 83, poz. 417; z 1996: nr 114, poz. 542, nr 139, poz. 646, nr 149, poz. 703; 

z 1997: nr 43, poz. 272, nr 115, poz. 741, nr 117, poz. 751;  z 1998: nr 106, 

poz. 668, nr 117, poz. 758; z 1999: nr 52, poz. 532; z 2000: nr 22, poz. 271, 

nr 74, poz. 855, poz. 857, nr 88, poz. 983, nr 114, poz. 1191;  z 2001: nr 11, 

poz. 91, nr 71, poz. 733, nr 130, poz. 1450, nr 145, poz. 1638;  z 2002:                

nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1176;  z 2003: nr 49, poz. 408, nr 60, poz. 535, 

nr 64, poz. 592, nr 124, poz. 1151; z 2004: nr 91, poz. 870, nr 96, poz. 959, 

nr 162, poz. 1692, nr 172, poz. 1804, nr 281, poz. 2783; z 2005: nr 48, poz. 

462, nr 157, poz. 1316, nr 172, poz. 1438; z 2006: nr 133, poz. 935, nr 164, 

poz. 1166; z 2007: nr 80, poz. 538, nr 82, poz. 557, nr 181, poz. 1287;                   

z 2008: nr 116, poz. 731, nr 163, poz. 1012, nr 220, poz. 1425 i 1431, nr 228, 

poz. 1506;  z 2009: nr 42, poz. 341, nr 79, poz. 662, nr 131, poz. 1075;                       
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z 2010: nr 40, poz. 222, nr 155, poz. 1037;  z 2011: nr 80, poz. 432, nr 85, 

poz. 458, nr 230, poz. 1370). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 

 

4. Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego  –  Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 2014, poz.101; ze zmianami: z 2014: 

poz. 293, poz. 435). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000101 

 

5. Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. 2011, nr 149 poz. 887 ze zmianami: z 2013: poz. 135,     

poz. 154). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 

 

6. Ustawa − Kodeks postępowania administracyjnego  – Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. 2013, poz. 267). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267 

 

7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. 2013, poz.674). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000674 

 

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; 

ze zmianami:  t. j. 1998:  nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668, nr 113, poz. 717;   

z 1999:  nr 99, poz. 1152; z 2000: nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, 

poz. 1127, nr 120, poz. 1268; z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, 

poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128,           

poz. 1405, nr 154, poz. 1805; z 2002:  nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146,            

nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679; z 2003: nr 166,           

poz. 1608, nr 213, poz. 2081;  z 2004: nr 96, poz. 959, nr 99, poz. 1001,             

nr 120, poz. 1252, nr 240, poz. 2407; z 2005: nr 10, poz. 71, nr 68, poz. 610, 

nr 86, poz. 732, nr 167, poz. 1398;  z 2006: nr 104, poz. 708 i poz. 711,               

nr 133, poz. 935, nr 217, poz. 1587, nr 221, poz. 1615; z 2007: nr 64,                

poz. 426, nr 89, poz. 589, nr 176, poz. 1239, nr 181, poz. 1288, nr 225,               

poz. 1672;  z 2008: nr 93, poz. 586, nr 223, poz. 1460, nr 237, poz. 1654;           

z 2009: nr 6. poz. 33, nr 56, poz. 458, nr 58, poz. 485, nr 98, poz. 817, nr 99, 

poz. 825, nr 115, poz. 958, nr 157, poz. 1241, nr 219, poz. 1704; z 2010:             

nr 105, poz. 655, nr 135, poz. 912, nr 182, poz. 1228, nr 224, poz. 1459.             
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nr 249, poz. 1655, nr 254, poz. 1700; z 2011: nr 36, poz. 181, nr 63, poz. 322, 

nr 80, poz. 432, nr 144, poz. 855, nr 149, poz. 887, nr 232, poz. 1378; z 2012: 

poz. 908, poz. 1110;  z 2013: poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028, z 2014: 

poz. 208 ). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 

 

9. Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 nr 55, 

poz. 234 ze zmianami) tekst jednolity – Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014,poz.167) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234&min=1 

      

     10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  

           2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002,nr 46, poz. 432  

           ze zmianami) 
            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460432 

 

     11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej  
 (Dz. U. nr 139, poz. 814 i nr 205, poz. 1206 ze  zmianami: 2012, poz. 941). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111390814 

 
     12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. 

 w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu 

 przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu 

 lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do 

 spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno 

 spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw 

 oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych 

 baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO,  a także 

 warunków technicznych przekazywania  i pozyskiwania danych z bazy 

 danych SIO (Dz. U. 2012, poz. 321). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000321 

 
      13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

 w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu 

 informacji oświatowej (Dz. U. 2012, poz.466). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000466 

 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2012 r. 

 w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych 

 oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy 

 danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami 
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 danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. 

 2012, poz. 957). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000957 

 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

 kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

 w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

 wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 czerwca 2013 r. 

 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2013, 

 poz. 1207). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001207 

 

      16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

            28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych  

            od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego  

               i placówek doskonalenia nauczycieli.  
                                                    (Dz. U. 2011 nr 224, poz. 1345) 

 

17. Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

 transportu zbiorowego  (Dz. U. 2012, poz. 1138, ze zmianami: 2013:  

 poz. 1421). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001138 

 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 

 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

 zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

 budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz.167). 
             http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167 

 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia 

 oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. 

 2001, nr 71, poz. 737ze zmianami:  z2010: nr 255, poz. 1712). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710737 

      20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie 

             stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw 

             oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury  

              i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005, nr 106 poz. 890) 

           http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051060890 
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21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. 

 w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich  

 delegatur (Dz. U. 1998, nr 164, poz. 1169; ze zmianami: z 2013: poz.245). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000245 

 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 kwietnia 2010 r. 

 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 

 lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  

 2010, nr 60, poz. 373; ze zmianami: z 2011: nr 254, poz. 1525). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100600373 

 

23.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. 

  zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna 

  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

  kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach 

  publicznych placówek (Dz. U. 2009 nr 184 poz. 1436; ze zmianami z 2011, 

  nr 254, poz. 1526). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112541526 

 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. 

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2009, nr 200, 

 poz.1537 ze zmianami; nr 218, poz. 1701;  z 2012:  poz. 1196). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092001537 

 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 

 w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U. nr 168, poz. 1324  ze 

 zmianami: 2013, poz.560). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324 

 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. 

 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 

 pedagogicznych (Dz. U. 2013, poz. 369). 
           http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000369 

 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 grudnia 2002 r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych 

 szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2003: nr 6, poz. 69; ze zmianami 2009: 

 nr 139, poz. 1130; z 2010: nr 215, poz. 1408;  z 2011: nr 161, poz. 968). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069 
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 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 

       2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 2005,  

       nr 52, poz.466). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466 

 

 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. 

 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  

 (Dz. U. 2010, nr 97, poz. 624 za zm.: z 2012: poz.205; z 2013: poz. 384). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624 

 

 30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 

 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

 szkoły  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

 wychowawczej  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 

 2002, nr 23, poz. 225 ze zmianami: z 2003: nr 107, poz.1003; z 2009:  

 nr 116, poz. 977, z 2010: nr 156, poz. 1047). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020230225 

 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania 

 przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

 podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

 uczniów należących do mniejszości narodowych  i etnicznych oraz    

            społeczności posługującej się językiem regionalnym – tekst jednolity –  

            Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. 

            (Dz. U. 2014 poz. 263) 
           http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000263 

             

 32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. 

 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

 (Dz. U. 2013, poz. 393). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393 

 

 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 marca 2013 r. 

 w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów 

 wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla 

 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu 

 prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów 

 z listy (Dz. U. 2013, poz. 354). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000354 
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 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. 

 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

 tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 

 2010, nr 161, poz. 1080). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101611080 

 

 35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 października 

 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania 

 oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

 sportowego  (Dz. U. 2012, poz. 1129). 
           http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001129 

 

 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 grudnia 2012 r. 

 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

 postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

 oceniającego (Dz. U. 2012, poz.1538). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001538 

 

 37. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 

 czerwca 2013 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy  

 nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz 

 składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2013, poz. 

 819). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000819 

 

 38. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. 

 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli 

 zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków 

 diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz 

 składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2013, 

 poz. 1327). 
            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001327 

 

      39. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

             wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  

             ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

             zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – 

             Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.  

             w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  (Dz. U. 2014 poz. 416) 

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000416 
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 40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 sierpnia 2012 r. 

 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

 kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, 

            poz. 977). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977 

 

 41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 czerwca 2012 r.   

       w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

 przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

 szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r. poz. 752).  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752 

 

 42. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 1999 r. 

 w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

 wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

 i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

 prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

 w podstawie programowej kształcenia ogólnego – Obwieszczenie Ministra 

 Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dz. U. 2014, 

 poz. 395 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000395 

 

 43. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 lutego  

 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania  w szkołach publicznych 

 (Dz. U. 2012, poz. 204; ze zmianami: z 2014, poz. 251). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204 

 

 44. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

       ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 

       artystycznych – Obwieszczenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego  

             z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 

             2014, poz. 262) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000262 

 

 45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  7 lutego 2012 r. 

 w sprawie podstawy programowej kształcenia  w zawodach (Dz. U. 

 2012, poz. 184). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184 

 

 



10 

 

 46.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 grudnia 2011 r. 

 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 

 2012, poz. 7). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000007 

 

 47.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 stycznia 2012 r. 

 w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych (Dz. U. 

 2012, poz. 186, ze zmianami: poz. 1152). 
            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000186 

 

48. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2007 r. 

 w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania 

 uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

 w szkołach publicznych (Dz. U. 2007, nr 83, poz. 562  ze zmianami: z 2007: 

 nr 130, poz.906;  z 2008: nr 3, poz. 9, nr 178, poz. 1097;  z 2009: nr 58, 

 poz. 475, nr 83, poz. 694, nr 141, poz. 1150;  z 2010:  nr 156, poz.1046, 

 nr 228, poz.1491;  z 2011: nr 35, poz. 178, nr 179, poz. 1063; z 2012: 

 poz. 262; z 2013, poz. 520). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562 

 

49.  Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego 

 z dnia  8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

 klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

 sprawdzianów i egzaminów  w publicznych szkołach i placówkach 

 artystycznych (Dz. U. 2008,nr 65, poz. 400 ze zmianami: z 2009, nr 136, 

 poz. 1117, nr 174, poz.1352; z 2011: nr 71, poz. 377, nr 187, poz. 1119; 

 z 2013: poz. 993 ). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080650400 

 

50. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  22  marca  2012 r. 

 w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział 

 w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli 

 akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

 maturalnego (Dz. U. 2012, poz. 334, ze zmianami: z 2014, poz. 378). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000334 

 

51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 stycznia 2012 r. 

 w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. 2012, poz. 188). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188 
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52.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 września 2012 r. 

 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz 

 egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 

 egzaminacyjne izb rzemieślniczych  (Dz. U. 2012, poz. 1117). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001117 

 

53. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów 

 na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz 

 trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. 2009, 

 nr 70 poz. 600 ze zmianami: z 2011, nr 216, poz. 1274; z 2012, poz. 945). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090700600 

 

54. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2012 r.  w sprawie 

 przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły  

       dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz 

       przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać 

       obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  

       (Dz. U. 2012, poz. 857). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000857 

 

55. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 

 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia 

 ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia  

 zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. 

 2003, nr 132, poz. 1226 ze zmianami: z 2005: nr 52, poz. 466). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321226 

 

56. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  15 grudnia 2010 r. 

 w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441626 

 

57. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 

 wykazu prac wzbronionych młodocianym  i warunków ich zatrudniania 

 przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004, nr200, poz. 2047 ze zmianami: 

 z 2005: nr136, poz. 1145; z 2006: nr  107, poz.724). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042002047 
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58.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego 

       młodocianych i ich wynagradzania – Obwieszczenie Prezesa Rady 

       Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

       tekstu (Dz. U. 2014 poz. 232). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000232 

 

59. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 

 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2009, 

 nr 61, poz. 502;  ze zmianami: z 2013: poz. 910). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090610502 

 

60. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 lutego 2013 r. 

 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

 psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

 specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199 

  

61. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 

 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego 

 obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego   

 i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2008 , nr 175, poz. 

 1086). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081751086 

 

62. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – 

 pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2002, 

 nr 223, poz. 1869 ze zmianami: z 2010: nr228, poz.1492). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022231869 

 

63. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 

 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające  

 działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

 (Dz. U. z 2008, nr 173, poz. 1072). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081731072 

 

64. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. 

 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

 zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 

 (Dz. U. 2011, nr 296, poz. 1755). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112961755 
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65.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

      w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 

      pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. 2013, poz. 532 ). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532 

 

66.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 października 

      2013 r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

      (Dz. U. 2013, poz. 1257). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001257 

 

67. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

       w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- 

       wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

       w stopniu głębokim (Dz. U. 2013, poz. 529). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529 

 

68. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 marca 2013r. 

 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania 

            specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach  

            i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

            i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 380). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000380 

 

69.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  17 listopada 2010r. 

      w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla 

      dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  

      w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

      integracyjnych (Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1490, ze zmianami: 2012: poz.  

      982, poz. 957). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102281490 

 

70. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 

       w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki 

       dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych  

       społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz 

       w ośrodkach – Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

       ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 2014, poz. 392). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000392 
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     71. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

            organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

            niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

            szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – 

            Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.  

            z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 

            2014 poz. 414). 

           http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000414 

 

72. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

 przebywających za granicą (Dz. U. 2010, nr 170, poz. 1143 ze zmianami: 

 z 2011: nr 1, poz. 1 i nr 176, poz. 1050;  z 2012: poz. 967). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101701143 

 

      73. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

            w  sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

            szkół (Dz. U. 2001, Nr 61, poz. 624 ze zmianami: z 2002, Nr 10, poz.96;  

            z 2003, Nr 146, poz.1416; z 2004, Nr 66, poz. 606; z 2005,Nr 10, poz. 75;  

            z 2007,Nr 35, poz.222). 
        http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624  

74. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie 

      ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 

      2005 nr 181 poz. 1507). 
   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051811507 

 

      75. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2003 r.  

      w  sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2003,  

      Nr 227, poz. 2248).  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272248 

 

     76. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany 

            dnia 28 lipca 1993 r.  

(Dz. U. z 1998 r. nr. 51, poz. 318) 

 

     77. Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską 

            a Rzeczpospolitą Polską z dnia 8 stycznia 1998 r.   

(Dz. U. z 1998 r. Nr 12, poz. 42) 
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     78. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

            w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 

            publicznych. 

(Dz. U. z 1992 r. nr. 36, poz155) 

 

     79. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem 

            Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w sprawie kwalifikacji 

            wymaganych od nauczycieli religii, (Dz. U. MEN z 2000, Nr 4, poz. 20).  
http://bip.men.gov.pl/men_bip/dziennik_urzedowy/dz_4_00_poz_20.php?wrapper=test 

 

     80.  Porozumienie pomiędzy Ewangelicznym Związkiem Braterskim  

             w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia  

             14 lutego 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od 

             nauczycieli religii.  

(Dz. U. MEN z 2013 r. poz. 7) 

 

     81.  Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem 

             Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji 

             zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych  

             w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. U. MEN z 2013 r., poz. 11). 
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U21/2013/1/7.pdf#zoom=90 

 

     82. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r.  

            w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania 

            o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. 

(Dz. U. 2009 nr 52, poz. 421) 

 

      83. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 

            przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

            udzielania pierwszej pomocy  

(Dz. U. 2009 nr 139, poz. 1132) 

 

 

     84. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia  

            2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

            wykonywania zawodu nauczyciela   

 (Dz.U. 2012 poz. 131) 
 
 
 
 


