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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 25 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i szczegó∏owych zasad dzia∏ania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i m∏odzie˝y w tych placówkach oraz wysokoÊci i zasad odp∏atnoÊci wnoszonej
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó∏owych zasad dzia∏ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m∏odzie˝y w tych
placówkach oraz wysokoÊci i zasad odp∏atnoÊci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za zgodà organu prowadzàcego specjalny
oÊrodek szkolno-wychowawczy mo˝e równie˝
prowadziç dzia∏alnoÊç w okresie zimowej
i wiosennej przerwy Êwiàtecznej oraz w okresie ferii szkolnych.”;
2) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Bursa zapewnia opiek´ i wychowanie
uczniom gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych dla m∏odzie˝y, w tym uczniom wymagajàcym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
oraz s∏uchaczom zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s∏u˝b
spo∏ecznych, w wieku do 24 lat.”;
3) po § 52 dodaje si´ § 52a w brzmieniu:
„§ 52a. Do uczniów szkó∏ policealnych oraz s∏uchaczy zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych nie
stosuje si´ przepisów § 49—52, a przepisy
§ 47 i 48 stosuje si´ odpowiednio.”;
4) w § 66:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Rodzice dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcych
w m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych, m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii, specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych oÊrodkach wychowawczych oraz oÊrodkach rewalidacyjno-wy———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1404).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

chowawczych wnoszà op∏at´ za posi∏ki w sto∏ówce oÊrodka równà wysokoÊci kosztów surowca przeznaczonego na wy˝ywienie.
2. Rodzice dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcych
w bursie wnoszà op∏at´ za:
1) posi∏ki w sto∏ówce bursy równà wysokoÊci kosztów surowca przeznaczonego na
wy˝ywienie;
2) zakwaterowanie w bursie w wysokoÊci
do 50 % kosztu utrzymania miejsca; do
kosztu tego nie wlicza si´ wynagrodzeƒ
pracowników i wydatków pochodnych od
tych wynagrodzeƒ.
3. Rodzice dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcych
w domu wczasów dzieci´cych wnoszà op∏at´ za:
1) posi∏ki w sto∏ówce domu wczasów dzieci´cych równà wysokoÊci kosztów surowca przeznaczonego na wy˝ywienie;
2) zakwaterowanie w domu wczasów dzieci´cych.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. WysokoÊç kosztów surowca przeznaczonego na wy˝ywienie w placówkach, o których
mowa w ust. 1—3, ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzàcym.”,
c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Organ prowadzàcy placówk´ mo˝e zwolniç
rodziców z ca∏oÊci lub cz´Êci op∏at, o których
mowa w ust. 1—3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji
materialnej rodziny, w szczególnoÊci gdy
dochód na osob´ w rodzinie nie jest wi´kszy ni˝ kwota, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, z póên. zm.3));
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej: M. Sawicki
———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

