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Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół ma na celu uwzględnienie wśród przedmiotów nauczanych w 
zakresie rozszerzonym nowego przedmiotu historia tańca. Przedmiot ten będzie realizowany 
w liceach ogólnokształcących i technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 
prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej oraz w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 
prowadzących zajęcia w formie zaocznej. 
Projektowana zmiana jest konsekwencją wprowadzanych jednocześnie zmian w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 
pięcioletniego technikum, polegających na dodaniu przedmiotu historia tańca do katalogu  
przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. 
Odpowiednie zmiany zostaną również przygotowane w zakresie egzaminu maturalnego. 

Proponuje się, aby przedmiot historia tańca był realizowany w wymiarze:
1) po 8 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących i technikach – odpowiednio w 
czteroletnim i pięcioletnim okresie nauczania (zmiany w załącznikach nr 4 i 5);
2) 6 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w 
formie stacjonarnej (zmiana w załączniku nr 15);
3) 108 godzin w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 
zaocznej (zmiana w załączniku nr 16).

Realizacja przedmiotu historia tańca będzie mogła rozpocząć się w klasie I, II lub III liceum 
ogólnokształcącego lub technikum, analogicznie, jak w przypadku m.in. historii muzyki i 
historii sztuki.

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie w ww. szkołach 
począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Od roku szkolnego 2023/2024 wejdą również w 
życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, polegające na dodaniu przedmiotu historia 
tańca.

Jednocześnie do roku szkolnego 2022/2023 w ww. szkołach będą obowiązywać ramowe 
plany nauczania określone w dotychczasowych załącznikach nr 4, 5, 15 i 16 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół.

Wprowadzenie projektowanej zmiany umożliwi zainteresowanym uczniom ww. szkół 
realizację przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym. 
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Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku
z tym nie podlega notyfikacji.

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców, gdyż dotyczy wyłącznie podziału liczby godzin kształcenia
w danym typie szkoły. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do  
rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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