
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie przypadków, w których do publicznej lub n iepublicznej szkoły dla 

dorosłych mo Ŝna przyj ąć osob ę, która uko ńczyła 16 albo 15 lat  

 

 

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla 

dorosłych moŜna przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeŜeli osoba ta ma opóźnienie w 

cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla 

dzieci i młodzieŜy. 

2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych 

moŜna przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych ukończyła 16 lat, jeŜeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia 

związane z sytuacją Ŝyciową lub zdrowotną uniemoŜliwiającą podjęcie lub 

kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieŜy.  

 

§ 2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej dla dorosłych moŜna przyjąć osobę, która ukończyła 15 lat, jeŜeli 

osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na 

podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i 
Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241. 



 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)  

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

W porozumieniu 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu  

z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych moŜna  przyjąć 
osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz. U. Nr 169, poz. 1768), które utraciło moc z dniem 24 
listopada 2008 r., na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458). 


