
XIV. Podstawy prawne: 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród w 

referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 

      z późn. zm.) 

 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) 

 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967) 

 

 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. O systemie oświaty – obowiązująca od 1 września 

2017r.  (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  14 lutego 2017r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017r., poz. 356) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591) 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 31 

sierpnia 2017r., poz. 1643) 

 

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017r. 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 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017r., 

poz. 1627) 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113) 

 

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich  

      (Dz. U. z 2016r., poz. 1654, z 2017r., poz.773) 

 



 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

             i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487) 

 

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017r., poz. 957) 

 

 

13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r., 

 poz. 1030) 

 

 

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1490) 

 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii ( Dz. U. z 2015r. poz. 1249) 

 

 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 stycznia  2018r.zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

 i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2018r. poz. 214) 

 

       17. Statut Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 


