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ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

 

(DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b 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. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. 

Nr   19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 

do niniejszego rozporządzenia; 

 

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 

do niniejszego rozporządzenia; 

 

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 

do niniejszego rozporządzenia.  

                                                 

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 z 

2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818. 
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§ 2. 1. Wykaz lektur określony w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 

§ 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest 

realizowany, począwszy od roku szkolnego 2007/ 2008 odpowiednio w klasach I i IV szkoły 

podstawowej, w klasach I gimnazjum i w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum 

ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 

      2. W pozostałych klasach szkół wymienionych w ust. 1 do zakończenia etapu 

edukacyjnego realizuje się dotychczasowy wykaz lektur. 

 

§ 3. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów 

określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego 

rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie działu „I 

Etap Edukacyjny klasy I-III Kształcenie Zintegrowane”, w części dotyczącej języka obcego 

nowoŜytnego, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2008/2009. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2007 r. 

 

 

Minister Edukacji Narodowej : R. Legutko  

 


