
Ministerstwo Edukacji Narodowej 30.05.2016 r. 

Raport z konsultacji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektOrych innych ustaw zostal 

w dniu 16 marca 2016 r. przekazany do konsultacji publicznych nastl(pUj<l-cym podmiotom: 

1) Og6lnopolskie Porozumienie Zwi<l-zk6w Zawodowych 
2) Forum Zwi<l-zk6w Zawodowych 

3) Wolny Zwi'l-zek Zawodowy ,Solidarnosc- Oswiata" 

4) Zwi'l-zek Zawodowy Nauczycieli Srednich Szk6l Lesnych w Polsce 

5) Zwi'l-zek Zawodowy ,Rada Poradnictwa" 

6) Zwi'l-zek Nauczycielstwa Polskiego 

7) Chrzescijanski Zwi'l-zek Zawodowy ,Solidarnosc im. ks. J. Popieluszki" 

8) Sekcjy Krajow'l- Oswiaty i Wychowania NSZZ ,Solidamosc" 

9) Zwi~ek Zawodowy Pracownik6w Oswiaty i Wychowania ,Oswiata" 
10) Sekcjl( Oswiaty KNSZZ ,Solidarnosc 80" 

11) NSZZ Pracownik6w Schronisk dla Nieletnich i Zaklad6w Poprawczych 
12) Wolny Zwi'l-zek Zawodowy ,Sierpien 80" Komisja Krajowa 

13) Komisjl( Krajow'l- Federacji Region6w i Komisji Zakladowych ,Solidarnosc 80" 
14) Komisjl( Krajow'l- NSZZ ,Solidamosc 80" 

15) Konfederacjl( Zwi<tzk6w Zawodowych G6mictwa w Polsce 
16) Zwi~zek Zaklad6w Doskonalenia Zawodowego 
17) Spoleczne Towarzystwo Oswiatowe 

18) Stowarzyszenie Oswiatowc6w Polskich 

19) Stowarzyszenie Dyrektor6w Szk6l Srednich 
20) Polskie Stowarzyszenie Dyrektor6w Szk6l 

21) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oswiaty 

22) Konfederacjy Stowarzyszen Nauczycielskich 

23) Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej 

24) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym 
25) Federacjl( Stowarzyszen Naukowo-Technicznych 
26) Business Center Club 

27) Polsk<f Konfederacjl( Pracodawc6w Prywatnych Lewiatan 
28) Pracodawc6w Rzeczypospolitej Polskiej 

29) Zwi'l-zek Rzemiosla Polskiego 

30) Federacjy Inicjatyw Oswiatowych 

31) Fundacjl( Rozwoju Dzieci im. Komenskiego 

32) Krajowe Porozumienie Rodzic6w i Rad Rodzic6w 

33) Og6lnopolsk<f Federacjy Organizacji Pozarz~dowych 
34) Fundacjl( Rodzice Szkole 

3 5) Miydzynarodowy Zesp6l Plac6wek Oswiatowych 
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36) Rzecznika Praw Obywatelskich 

3 7) Rzecznika Praw Dziecka 
38) UrzC).d do Spraw Cudzoziemc6w 
39) Fundacjy Polskie Forum Migracyjne 
40) Fundacjy na rzecz R6znorodnosci Spolecznej 

41) Stowarzyszenie Vox Humana 
42) Forum Rodzic6w przy Ministrze Edukacji Narodowej 

43) Alians Ewangeliczny 
44) Fundacjy Rozwoju Demokracji Lokalnej 
45) Konferencjy Dyrektor6w Bibliotek Pedagogicznych 

46) Fundacjy Rozwoju Systemu Edukacji 
4 7) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
48) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski 

49) PolskC). Rady EkumenicznC). 
50) Rad(( Szk6l Katolickich 
51) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szk6l Muzycznych I iII Stopnia 
52) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych SamorzC).dowych Osrodk6w 

Doskonalenia Nauczycieli 
53) Rad(( do spraw Szkolnictwa Artystycznego 
54) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej- ZarzC).d Gl6wny 

55) Uni(( Metropolii Polskich 
56) Uni(( Miasteczek Polskich 

57) ZwiC).zek Gmin Wiejskich RP 

58) Zwi¥ek Miast Polskich 
59) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Dwujyzycznosci Bilinguis 

60) ZwiC).zek Powiat6w Polskich 

Projekt zostal r6wniez skierowany do zaopiniowania przez Komisjy Wsp6lnlf RzC).du 
i SamorzC).dU Terytorialnego, Komisji Wsp6lnej RzC).du i Mniejszosci Narodowych 

i Etnicznych oraz Rad(( Dialogu Spolecznego. 
Komisja Wsp6lna RzC).du i SamorzC).dU Terytorialnego w dniu 27 kwietnia 2016 r. przyjyla 

projekt ustawy. 
Projekt zostal zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RzC).dowego Centrum 

Legislacji. 

Opinie i uwagi do projektu ustawy zglosili: 
1) ZwiC).zek Zaklad6w Doskonalenia Zawodowego 

2) Spoleczne Towarzystwo Oswiatowe 
3) Federacja Inicjatyw Oswiatowych 

4) Rzecznik Praw Dziecka 
5) Rada Szk6l Katolickich 
6) Unia Metropolii Polskich 
7) ZwiC).zek Powiat6w Polskich 
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Ponadto uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niekt6rych 
innych ustaw opinie i uwagi zglosily Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Pomorskie 

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Bydgoskie Towarzystwo Edukacji 

Przedszkolnej, XVIII Forum Inicjatyw Oswiatowych, Stowarzyszenie ,Ku Przyszlosci" 

w Partyni, niepubliczne przedszkola, indywidualne wystqpienia. 

Opinie i uwagi dotyczyly nastypujqcych kwestii objytych nowelizacjq: 

- regulacji dotyczqcych przeprowadzania postypowania rekrutacyjnego w przypadku 

nowo tworzonych publicznych przedszkoli, szk6llub plac6wek, w sytuacji gdy osoba 

prawa niebydqca jednostkq samorzqdu terytorialnego lub osoba fizyczna zakladajqca 

nowe przedszkole, szkoltt lub plac6wky, nie prowadzi innej plac6wki tego typu -

pierwszq rekrutacjy do nowej szkoly/przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powolana w innej szkole/przedszkolu wskazanym przez jst, kt6ry wydal zezwolenie 

na utworzenie tej szkoly/przedszkola. 

- wyznaczania tylko przewodniczqcego zespolu egzaminator6w sprawdzajqcych prace 

egzaminacyjne do weryfikacji sumy przyznanych punkt6w w tej pracy. Uwaga nie 

zostala przyjyta- zar6wno przewodniczqcy zespolu egzaminator6w jak i egzaminator 

przechodzq takie samo przeszkolenie w zakresie sprawdzania i oceniania rozwiqzan 

zadan zastosowanych w danym arkuszu egzaminacyjnym. Nie jest wiyc uzasadnione 

wykluczanie egzaminatora z wykonywania czynnosci zwiqzanych z weryfikacjq sumy 

przyznanych punkt6w; 

- wskazanie (1) dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej (zamiast dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), kt6ry bttdzie prowadzil wszystkie sprawy 
zwiqzane z powolywaniem arbitr6w do rozpatrzenia odwolania od wyniku z czysci 
pisemnej egzaminu maturalnego oraz czysci pisemnej egzaminu potwierdzajqcego 

kwalifikacje w zawodzie oraz obslugy administracyjnq i finansowq Kolegium 

Arbitraze Egzaminacyjnego; (2) powolywanie do rozstrzygnittcia odwolania 

trzyosobowego (a nie dwuosobowego) skladu Kolegium; (3) ustalenie koszt6w 

ponoszonych przez organ prowadzqcy szkoly, jesli posiedzenie Kolegium bttdzie 
odbywalo sitt w godzinach pracy arbitra. Uwagi nie zostaly uwzglydnione - (1) 

arbitraz rna stanowic zewnytrznq instancjy odwolawcza w stosunku do rozstrzygnitt6 

podjytych przez dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, stqd tez do kompetencji 

dyrektora Centralna Komisji Egzaminacyjnej bttdzie nalezalo wykonywanie 
wszystkich czynnosc1 zwiqzanych z dzialaniem Kolegi6w Arbitrazu 

Egzaminacyjnego; (2) zadaniem arbitr6w jest przedstawienie dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej wsp6lnego rozstrzygnittcia w sprawie zasadnosci zlozonego 

odwolania. W tym przypadku nie jest istotne jak liczny zesp6l wypracowal wsp6lne 

stanowisko; (3) praca arbitr6w bttdzie prowadzona gl6wnie za pomocq srodk6w 
komunikacji elektronicznej, co umozliwia arbitrom wykonywanie zadaii zwiqzanych 

z rozpatrzeniem odwolania poza czasem przeznaczonym na realizacjy obowiqzk6w 

sluzbowych wynikajqcych z pracy np. w szkole. W przypadku zorganizowania 
posiedzenia arbitr6w, dyrektor CKE musi ustalic termin tego spotkania niekolidujqcy 

z obowiqzkami zawodowymi arbitr6w; 
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- sprawdzian po szkole podstawowej powinien bye zmieniony na obowi~jzkowe badanie 
wynik6w nauczania w szkole podstawowej, jako jedynego zewn~ttrznego, w pelni 
obiektywnego wskainika wynik6w pracy szkoly podstawowej. Uwaga nie zostala 
uwzgl~tdniona- wyniki sprawdzianu nie stanowi'l jedynego wskaznika jakosci pracy 
szkoly podstawowej (wskazuj'l osi'lgni~tcia uczni6w w zakresie trzech przedmiot6w: 
jl(zyka polskiego, matematyki i jl(zyka obcego nowozytnego ). Dyrektor szkoly, 
realizuj'lc nadz6r pedagogiczny, posiada narz~tdzia umozliwiaj'lce ustalenie, jaki jest 
poziom pracy kierowanej przez niego szkoly; 

- propozycja wprowadzenia definicji pojl(c: ,rodzina" i ,dziecko" - uwaga nie zostala 
uwzglydniona na obecnym etapie. Maj'lc na uwadze dobro dziecka i zaspokajanie 
potrzeb rodziny w postl(powaniu rekrutacyjnym brane S'! pod uwagl( kryteria 
okreslone przez organ prowadz'lcy, z uwzgl~tdnieniem zapewnienia jak najpelniejszej 
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Od marca br. w ramach debaty 
og61nopolskiej zostaly uruchomione wojew6dzkie debaty oswiatowe. Na podstawie 
wniosk6w ze wszystkich wojew6dzkich debat oswiatowych oraz pracy zespol6w 
eksperckich zostanie opracowany projekt zmian systemu oswiaty. W ramach tych 
zmian rozwaZ:one zostanie takZe zdefiniowane i ujednolicenie wystl(puj'lcych w 
ustawie 0 systemie oswiaty pojyc ,rodziny" i ,dziecka"; 

- zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji wyplacanych przedszkolom, szkolom 
i plac6wkom z budzet6w jednostek samorz'ldu terytorialnego, w tym: 

• rozliczania ostatecznie naleZ:nych kwot dotacji w kolejnym roku budzetowym na 
podstawie wykonania budzetu jednostki samorz'ldu terytorialnego. Uwaga nie 
zostala uwzgll(dniona na obecnym etapie. Postulat jest godny rozwazenia, ale nie 
spelnia wymog6w zmiany doprecyzowuj'lcej. Postulat b~tdzie rozwazany przy 
okazji zmian b~td'lcych wynikiem debat oswiatowych, w tym w zakresie debat 
o finansowaniu; 

• korekty planu dochod6w oplat wnoszonych przez rodzic6w z tytulu wyzywienia 
i korzystania z wychowania przedszkolnego uwzgll(dniaj'lcych rzeczywiste 
wykonanie tych dochod6w na koniec pazdziemika. Uwaga zostala uwzgl~tdniona. 
Wykreslono zapisy dotycz'lce odnoszenia odliczen oplat rodzic6w powi'lzanych z 
ich rzeczywistym wykonaniem na koniec pazdziemika, pozostawiaj'lc plan 
dochod6w z tytulu tych oplat. Przepisy w obecnym brzmieniu nie b~td'l budzily 
W'!tpliwosci interpretacyjnych; 

• poszerzania katalogu odliczen kolejnych wydatk6w biez'lcych o przedszkola 
finansowane w wi~tkszosci ze srodk6w Unii Europejskiej. Uwaga wymaga 
wyjasnienia. Przy okreslaniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wyl'lcza 
si~t w calosci przedszkola finansowane wi~tkszosciowo ze srodk6w Unii 
Europejskiej. Nie rna zatem efektu wyl'lczenia wydatk6w finansowanych srodkami 
Unii Europejskiej i jednoczesnego pozostawienia uczni6w tych przedszkoli do 
wylie zen; 

• problem6w z przekazywaniem dotacji po 15 grudnia. Uwaga zostala 
uwzgl~tdniona. Wykreslono projektowany przepis art. 80 ust 3ca i art. 90 ust 3ca. 
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Projekt w obecnym brzmieniu me przewiduje przekazywania dotacji po 15 

grudnia; 

• podawania wszystkich danych i sposobu obliczania dotacji przez organ dotuj'!-cy. 

Uwaga nie zostala uwzglydniona. Jednostka samorz<I-du terytorialnego jest 

obowi<I-zana podawac aktualne wartosci podstawowej kwoty dotacji oraz liczby 

uczni6w oraz aktualizacje tych wartosci w Biuletynie Informacji Publicznej. S<!- to 

najbardziej istotne dane. Spos6b obliczania dotacji okresla jednoznacznie ustawa; 

• doprecyzowania pojycia wydatk6w biez'!-cych. Uwaga zostala uwzglydniona; 

• w odniesieniu do ustalania podstawowej kwoty dotacji dla oddzial6w 

przedszkolnych w szkolach podstawowych nie uwzglydnienia pojycia ,rodzaj 

szkoly". Uwaga zostala odrzucona na obecnym etapie. Postulat jest godny 

rozwazenia, ale nie spelnia wymog6w zmiany doprecyzowuj'!-cej. Obecne przepisy 

w zaden spos6b nie daj'!- mozliwosci r6:Znicowania dotacji dla oddzialu 

przedszkolnego w szkole podstawowej w zaleznosci od rodzaju szkoly 

podstawowej, w kt6rej funkcjonuj'!-. Postulat bydzie rozwa:Zany przy okazji zmian 

byd<!-cych wynikiem debat oswiatowych, w tym w zakresie debat 0 finansowaniu. 

• aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, kt6ra wydaje siy uzasadniona, jednak 
w praktyce trudna do wykonania ze wzglydu czystosc zmian. Uwaga zostala 

uwzglydniona. Projekt w obecnym brzmieniu przewiduje dwie aktualizacje 

w ci<I-gu roku; 

• pozwolenia radzie gminy lub powiatu na wyrazenie zgody na zwiykszenie 

wysokosci tej dotacji ponad wynikaj'!-q Z CZySCi oswiatowej subwencji og6lnej bez 

zadnych warunk6w wstypnych. Uwaga nie zostala uwzglydniona. Ustawa okresla 

minimaln<I- kwoty dotacji dla pewnej kategorii uczni6w w wysokosci nie nizszej 
niz kwota przewidziana w CZySCi oswiatowej subwencji og6lnej. Podniesienie 

kwoty dotacji ponad ustawow'!- jest zalezne od wziycia pod uwagy przez gmintt lub 

powiat wielu zlozonych czynnik6w, w tym rynku pracy, sieci szk6l, r6znorodnosci 

oferowanych zawod6w, mozliwosci budzetowych, itp. Przytoczony jako 

kontrprzyklad art. 80 ust 2e jest nieadekwatny gdyz dotyczy sytuacji udzielania 

dotacji w wysokosci wyzszej niz wydatki ponoszone przez samorz<I-d terytorialny 

na dane zadanie w prowadzonych przez siebie przedszkolach lub oddzialach 

przedszkolnych w szkolach podstawowych. Sytuacja taka musi budzic W<I-tpliwosci 

z punktu widzenia gospodarnosci i st<I-d odniesienie do szczeg6lnie uzasadnionych 
przypadk6w i ograniczenie czasowe; 

• zmniejszenia dotacji dla niepublicznych szk6l o uprawnieniach szk6l publicznych, 

w kt6rych nie jest realizowany obowi<I-zek szkolny lub obowi<I-zek nauki. Uwaga 

nie zostala uwzglydniona. W praktyce jedynym skladnikiem potencjalnie 
obnizaj'!-cym wysokosc dotacji dla szk6l, w kt6rych nie jest realizowany 

obowi<I-zek szkolny lub obowi<I-zek nauki jest pomniejszenie wydatk6w bie:Z<I-cych, 

na podstawie kt6rych liczona jest dotacja, o wydatki bie:Z<!-ce finansowane 

z uzyciem srodk6w pochodz<!-cych z budzetu Unii Europejskiej. Zauwazyc nalezy, 
ze dotowane szkoly dla doroslych r6wniez mog'!- aplikowac o takie srodki. Przepis 

usuwa zagrozenie podw6jnego finansowania tych samych zadan; 
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• opodatkowania czysci dotacji pokrywaj~cej wynagrodzenie osoby fizycznej, 
prowadz~cej jednostky systemu oswiaty, jesli jednoczesnie pelni funk:cjy dyrektora 
tej jednostki. Uwaga nie zostala uwzglydniona. Wynagrodzenie jest co do zasady 

objyte podatkiem dochodowych od os6ob fizycznych. Wyj~tek stanowili 
dyrektorzy b~td~cy jednoczesnie organem prowadz~cym, gdyz nie mogli sami ze 
sob~ podpisa6 umowy o pracy. Obecna propozycja przepisu usuwa tl( nier6wnos6; 

• pomniejszenia wysokosci podstawowej kwoty dotacji dla burs o oplaty za 
korzystanie z tych plac6wek. Uwaga zostala uwzglydniona; 

• skomplikowanego sposobu ustalania przewidywanej liczby uczni6w do wyliczenia 
podstawowej kwoty dotacji. Uwaga zostala uwzgll(dniona. Wyliczenia oparto 
0 dane z systemu informacji oswiatowej; 

• braku definicji rodzaju szkoly. Uwaga nie zostala uwzgl~tdniona na obecnym 
etapie. Proponowana zmiana wykracza poza doprecyzowuj~cy charakter zmian. 
Postulat b~tdzie uwzgl~tdniony przy okazji zmian b~td~cych wynikiem debat 
oswiatowych, w tym w zakresie de bat 0 finansowaniu; 

• skomplikowanego mechanizmu ustalania najblizszej gminy i powiatu. Uwaga 
zostala cz~tsciowo uwzgll(dniona. Minister Edukacji Narodowej, zgodnie 
z projektowanymi przepisami, udostl(pni pomocnicze narz~tdzie informatyczne 
wspieraj~ce wyb6r najblizszej gminy i powiatu; 

• mozliwosci wstrzymywania dotacji w przypadku niepublicznych plac6wek, kt6re 
utrudniaj~ lub udaremniaj~ przeprowadzenie kontroli prawidlowosci pobrania lub 
wykorzystania dotacji, analogicznie jak w przypadku niepublicznych szk6l nie 
spelniaj~cych obowi~zku szkolnego lub nauki. Uwaga zostala uwzglydniona 
w zakresie plac6wek wymienionych w art. 2 pkt 3, 4 7 i 10 ustawy o systemie 
oswiaty; 

• zmian wykraczaj~cych poza doprecyzowuj~cy charakter przepis6w. Uwagi nie 
zostaly uwzgl~tdnione na obecnym etapie. S~ jednak godne rozwazenia i b~td~ 
brane pod uwagl( przy okazji zmian b~td~cych wynikiem debat oswiatowych, 
w tym w zakresie debat o finansowaniu; 

- zmiany zasad dotowania niepublicznych szk6l artystycznych posiadaj ~cych 
uprawnienia szkoly publicznej polegaj~ce na zmniejszeniu wysokosci dotacji dla szk61 
nierealizuj~cych ksztalcenia og6lnego z 50% do 25% podstawowej kwoty dotacji. 
Uwaga cz~tsciowo uwzgl~tdniona - zaproponowano, aby w art. 90 ust. 4c oraz 
w ust. 4ca pkt 2 wysokosc przedmiotowej dotacji byla nie nizsza niz 25% 
odpowiedniej podstawowej kwoty dotacji. Okreslenie wysokosci dotacji w tym 
przypadku nie dotyczy wszystkich niepublicznych szk6l artystycznych posiadaj~cych 
uprawnienia szkoly publicznej, ale tylko tych, kt6re realizuj~ jedynie ksztalcenie 
artystyczne. Niepubliczne szkoly artystyczne z uprawnieniami szkoly publicznej 
realizuj~ce ksztalcenie og6lne nadal byd~ otrzymywaly dotacjy w wysokosci r6wnej 
odpowiedniej podstawowej kwoty dotacji. Podstawowym celem szk6l artystycznych
zar6wno publicznych, jak i niepublicznych nie jest- jak pisze zglaszaj~cy uwagl(
jedynie ,rozwijanie zdolnosci artystycznych dzieci i mlodziezy". Temu celowi sluz~ 
r6znego rodzaju dzialania upowszechniaj~ce kultury, w tym np. dzialania plac6wek 
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artystycznych - ognisk muzycznych, plastycznych itp. i innych plac6wek 
kulturalnych. Podstawowym zas celem szkolnictwa artystycznego jest przygotowanie 
zawodowe artyst6w muzyk6w, plastyk6w tancerzy, itd. Biorq,c pod uwagy aktualny 
rynek pracy, jak r6wniez juz istniejq,cq, i nadal rozwijanq, siec szk6l publicznych 
oferujq,cych nieodplatnie ksztalcenie, wydaje siy zasadne okreslenie dotacji dla tego 
rodzaju niepublicznych szk6l artystycznych w proponowanej wysokosci. Nalezy 
r6wniez pamiytac, iz ksztalcenie oferowane przez te szkoly rna charakter 
nieobowiq,zkowy (ksztalcenie w ww. szkolach nie jest spelnieniem ustawowego 
obowiq,zku szkolnego czy obowiq,zku nauki). Ze wzglydu zas na eel szkolnictwa 
artystycznego - co w konsekwencji wyraza siy r6wniez w efektach ksztalcenia 
okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego, kt6re majq, bye osiq,gane takZe w niepublicznych szkolach 
artystycznych posiadajq,cych uprawnienia szkoly publicznej - nalezy zauwazyc, iz 
ksztalcenie artystyczne w szkolach artystycznych nie jest adresowane powszechnie, 
ajedynie do os6b posiadajq,cych uzdolnienia, predyspozycje i umiejytnosci praktyczne 
niezbydne do podjycia ksztalcenia w szkole danego typu. Zwazywszy na powyzszq, 
specyfiky ksztalcenia artystycznego, jak r6wniez na zasady efektywnosci wydatk6w 
publicznych, uwzglydnienie uwagi w szerszym, niz zaproponowany, zakresie wydaje 
siy niezasadne; 

- mozliwosci kierowania cudzoziemc6w oraz obywateli polskich powracajq,cych 
z zagranicy do innych szk6l lezq,cych poza obwodem zamieszkiwania tych uczni6w 
oraz zmiany upowa2:nienia dla ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania 
do wydania rozporzq,dzenia w zakresie dostosowania procesu ksztalcenia do potrzeb 
edukacyjnych, co spowoduje utrudnienie integracji tych os6b w srodowisku szkolnym 
i lokalnym- uwaga nie zostala uwzglydniona, ze wzglydu na fakt, ze projektowane 
zmiany sq, odpowiedziq, na wnioski zglaszane przez jst, w tym te, na terenie kt6rych 
usytuowane sq, osrodki dla cudzoziemc6w, a jej celem jest optymalne wykorzystanie 
mozliwosci lokalnych plac6wek oswiatowych (m.in. doswiadczona kadra 
pedagogiczna, warunki pracy) oraz zapobiezenie sytuacji powstawania w szkole 
wyodrybnionych grup os6b przybywajq,cych z zagranicy. 
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