
Dz. U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1101 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1087.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.)

Na podstawie art. 53 ust. 6 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. Rad  rodziców  nie  tworzy  się  w  następujących  rodzajach  szkół  i  placówek  publicznych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:
1) szkoły dla dorosłych;
2) szkoły policealne dla młodzieży;
3)  szkoły w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej;
4)  szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
5)  szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
6) szkolne schroniska młodzieżowe;
7) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego;
8) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
9) młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

10) bursy i domy wczasów dziecięcych;
11) biblioteki pedagogiczne.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

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

podstawie § 1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

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 oraz 2 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.


