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Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)

§8 ust. 3

Treść uwagi (propozycja
zmian)

Proponujemy dodanie zapisu, że
„Integralną częścią dziennika
lekcyjnego dla szkół policealnych
dla młodzieży są listy obecności,
na których obecność na
poszczególnych godzinach zajęć
edukacyjnych słuchacze
potwierdzają własnoręcznym
podpisem”.

Uzasadnienie uwagi

W rozporządzeniu nie
uregulowano kwestii związanych
ze sposobem potwierdzania
obecności na zajęciach przez
słuchaczy szkół policealnych dla
młodzieży.
Z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie
oświaty (USO) wynika cyt.
„Szkoły niepubliczne o
uprawnieniach szkół publicznych
niewymienione w ust. 2a
otrzymują na każdego ucznia
uczestniczącego w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w danym miesiącu
dotację z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska
resortu

obowiązanej do prowadzenia
danego typu i rodzaju szkół w
wysokości nie niższej niż 50%
podstawowej kwoty dotacji dla
szkół danego typu i rodzaju, pod
warunkiem że osoba prowadząca
szkołę niepubliczną poda
organowi właściwemu do
udzielenia dotacji informację o
planowanej liczbie uczniów nie
później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, z
zastrzeżeniem ust. 3h i 3i.
Uczestnictwo uczniów w
obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych musi być
potwierdzone ich
własnoręcznymi podpisami na
listach obecności na tych
zajęciach.”
Szkoły policealne dla młodzieży
kształcą osoby dorosłe, system
kształcenia w takich szkołach
odbywa się w formie dziennej.
Z projektu rozporządzenia MEN
wynika, iż szkoła policealna dla
młodzieży prowadzi dzienniki
lekcyjne w oparciu o §8 ust. 3, z
kolei art. 90 ust. 3 USO, na
podstawie którego szkoły te są
dotowane przez JST, nakłada
obowiązek udzielania dotacji na
uczniów, którzy uczestniczyli w
50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych i swoją obecność
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potwierdzili własnoręcznym
podpisem. Brak doprecyzowania
zapisów w tym zakresie
powoduje niejasności w zakresie
żądania list obecności od
słuchaczy szkół policealnych dla
młodzieży.
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