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Podstawy Prawne
• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo oświatowe.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060

• Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje obowiązują od 1 września 2016 r.,
z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia
w życie. STRONA: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001010

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
• Rozdział 1 - Przepisy ogólne – art. 1-30
• Rozdział 2 - Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek
nauki - art. 31 - 42
• Rozdział 3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi - art. 43 - 74
• Rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty - art. 75 - 87
• Rozdział 5 - Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach
i placówkach publicznych - art. 88 -129
• Rozdział 6 - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych
placówek - art. 130 - 164
• Rozdział 7 - Kształcenie osób przybywających z zagranicy i doskonalenia
nauczycieli za granicą - art. 165 - 167

• Rozdział 8 - Szkoły niepubliczne - art. 168 - 182
• Rozdział 9 - Placówki doskonalenia nauczycieli - art.183 - 189

Typy szkół
Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania
nie dłuższym niż 2,5 roku.
2. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest szkołą specjalną
przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rodzaje szkół
Art. 2.2 System oświaty obejmuje: szkoły:
a) podstawowe, w tym:
• specjalne,
• integracyjne,
• z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi
do pracy, dwujęzycznymi i sportowymi i mistrzostwa sportowego,
• sportowe
• i mistrzostwa sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym:
• specjalne,
• integracyjne,
• dwujęzyczne,
• z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi i sportowymi,
mistrzostwa sportowego,
• sportowe,
• mistrzostwa sportowego,
• rolnicze i leśne, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa.
c) artystyczne;

Wychowanie przedszkolne
(rozdz. 2 Prawo Oświatowe)
Art. 31
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach
wychowania przedszkolnego.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych
dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Art. 31 Prawo oświatowe
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa
w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem
własnym gminy.

Art. 33 Prawo oświatowe
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4,
należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka.
Art. 31 ust.4 Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych
formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora
szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko
obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, odpowiednio w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Oddziały przedszkolne
Art. 92. 1. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział
przedszkolny lub oddziały przedszkolne, może przekształcić ten oddział lub te oddziały
przedszkolne w przedszkole. Do przekształcenia stosuje się przepisy art. 88 ust. 1 i 4–8.
2. Przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, tworzy zespół ze szkołą podstawową,
w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.
3. W przypadku przekształcenia dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas
działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu
do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.
4. Jeżeli szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział lub oddziały przedszkolne
działa w ramach zespołu, to przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, wchodzi w skład
tego zespołu.
5. Do lokalu, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, stosuje
się przepisy art. 126 ust. 1–3 i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4.
Art. 304. Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których
zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1–3 ustawy –
Prawo oświatowe i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy,
w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Szkoła Podstawowa - przepisy wprowadzające
Art. 117. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy –
Prawo oświatowe.
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą
organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą
podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
3. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie
dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną
podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową
sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze
uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1
lub 2. Przekształcenie szkoły filialnej zgodnie z ust. 3, stwierdza się w uchwale, o której
mowa w zdaniu pierwszym.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
UWAGA! Może nastąpić zwiększenie liczby klas w szkole filialnej i w szkole o innej strukturze
organizacyjnej.

Szkoła podstawowa – uczniowie
i nauczyciele (przepisy wprowadzające)
Art. 118. 1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I–VI dotychczasowej
sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas
ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy –
Prawo oświatowe.
2. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej
szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
Art. 234. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący
nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby,
o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni
w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, stają się odpowiednio
nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7
ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7
ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej.
2. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia
15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników niebędących
nauczycielami oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole,
o zmianie, o której mowa w ust. 1.

Kadra kierownicza szkoły podstawowej
przepisy wprowadzające
Art. 235. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej
sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono
mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli
zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej
szkole podstawowej.
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły
podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31
sierpnia 2019 r.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Gimnazjum
Art. 127. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.,
w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego
gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.
Art. 200. 1. Dotychczasowe gimnazja specjalne, w uzasadnionych
przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie szkoły
podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas
tej szkoły.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych
gimnazjów.

Art. 129. 1. Dotychczasowe gimnazjum można:
1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt
1 ustawy – Prawo oświatowe;
2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo oświatowe.
2. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 1 może nastąpić
z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem
1 września 2019 r.

3. Dotychczasowe gimnazjum można włączyć lub przekształcić w różny typ szkoły,
w określonych latach. (tekst skrócony)
8. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie
z ust. 1 i ust. 3 pkt 1–4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum,
aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.
9. Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące
gimnazjów.

10. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone
dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
11. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa
w ust. 8, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego publicznego gimnazjum.

Gimnazjum przekształcone
w szkołę podstawową - przepisy wprowadzające
Art. 130. 1. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej
szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1,
przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
2. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum
w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 ust. 1
pkt 1, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna
niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna,
prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio
na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.

3. Do postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego,
technikum lub branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 129
ust. 3, przepisy art. 149, art. 155, art. 165 i art. 187 stosuje się.

Uczeń gimnazjum - przepisy wprowadzające
Art. 128. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku
szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września
2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor
dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym,
informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.
2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r.
staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor
dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym,
informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.
3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym
2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się
uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego
gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego
ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Nauczyciele i pracownicy gimnazjum
Art. 236. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, stają się
nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami,
o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.
3. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi
odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w art. 129 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1
i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 1 i art. 135
ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy – Karta
Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1,
po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo
oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dyrektor
Art. 237. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia, o którym
mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono
mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli
zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi,
o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Dyrektor
Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu

terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje
to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora
dotychczasowej szkoły podstawowej.
2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki
powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może
przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa
w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa
w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole
podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum
do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.
Uwaga! W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora stosuje się art. 238 ust.6:
przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wyłaniani są z obu szkół.

Nauczyciele - pensum
Art. 232. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest obowiązany
w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy – Karta
Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu egzaminu
gimnazjalnego.
Art. 233. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
prowadzonych
z
uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli dotychczasowych
gimnazjów oraz nauczycieli klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
technikach i branżowych szkołach I stopnia, zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć, ustala się według norm określonych w art. 42 ust. 3 ustawy
– Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września
2017 r.

Zespół szkół
– szkoła podstawowa i gimnazjum
Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego
przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski ośmioletniej
szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4. Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, przepisy
art. 118, art. 119, art. 129 ust. 8–12 i art. 176–181 stosuje się odpowiednio.

Nauczyciele i pracownicy
Art. 249. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole
szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 191
ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami,
o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym
mowa w art. 191 ust. 1.

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, w terminie
do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 191 ust. 1,
informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 192 ust. 1, którzy
nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela,
rozwiązuje się stosunek pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa
w art. 191 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo
oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Dyrektor
Art. 250. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym
mowa w art. 191 ust. 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono
mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli
zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa
w art. 191 ust. 1.
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi,
o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Zespół szkół – gimnazjum i szkoła typu średniego
Art. 193. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się
czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy – Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.
2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi
jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe,
z zastrzeżeniem art. 195. 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1
lub 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego
przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo
pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski odpowiednio
czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
5. Do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum,
o których mowa w ust. 1, przepisy art. 147–150, art. 153–156, art. 184 ust. 4
i art. 185–155 stosuje się odpowiednio.

Szkoły ponadpodstawowe
Art. 145. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy –
Prawo oświatowe.
Art. 151. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe.

Art. 161. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia,
o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
Art. 173. 1. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II
stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo
oświatowe.
2. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia
przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.
Art. 176. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.

Kadra szkolna
Art. 242. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami,
o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust.
2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim
liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim technikum, stają się
odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa
w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy –
Prawo oświatowe, zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo
pięcioletnim technikum.

2. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo
dotychczasowego czteroletniego technikum, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje
na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której
mowa w ust. 1.
Art. 243. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum staje się
dyrektorem odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego
technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko
dyrektora odpowiednio trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne
stanowiska kierownicze odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym
albo dotychczasowym czteroletnim technikum.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy –
Prawo oświatowe.

Zespoły szkół – Prawo oświatowe
Art. 91. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć
w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad
szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek,
o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

2. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę
podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę
na obszarze objętym obwodem tej szkoły.
3. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola
mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.
4. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.
5. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski wymaga
zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub
placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki
do zespołu, wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga
uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc
postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

Zespoły szkół – Prawo oświatowe
7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może
wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub
placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub
placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje
się.
8. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły
i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu
porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który
z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania
oraz tryb rozwiązania zespołu.
9. Połączenie w zespół, o którym mowa w ust. 1–3, oraz włączenie do zespołu
szkoły lub placówki, o którym mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 1 września
danego roku.
10. Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu, o których mowa w ust. 7, jest
dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.
Uwaga! Przepisy wprowadzające - Art. 324. W przypadku połączenia szkół lub
placówek w zespół, wyłączenia z zespołu niektórych szkół lub placówek, włączenia
do zespołu innych szkół lub placówek lub rozwiązania zespołu, które mają nastąpić
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, nie stosuje się przepisów art. 91 ust. 9
i 10 ustawy – Prawo oświatowe.

Zespoły szkół - przepisy wprowadzające
Art. 198. 1. Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż
zespoły publicznych szkół, o których mowa w art. 191 ust. 1, art. 193 ust. 1
i 2 oraz art. 196 ust. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie
z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym
że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa
w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 nie mogą powstać zespoły
publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie
zespołu lub wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu
jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129, art. 182,
art. 200 i art. 201.

Kształcenie językowe - przepisy wprowadzające
Art. 201 Dotychczasowe gimnazjum dwujęzyczne/międzynarodowe lub
gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami dwujęzycznymi/ międzynarodowymi
można:
1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę
podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi i/lub międzynarodowymi,
2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły
podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi/ międzynarodowymi,
3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące
dwujęzyczne/ międzynarodowe albo liceum ogólnokształcące z oddziałami
dwujęzycznymi/ międzynarodowymi,
4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego
dwujęzycznego/ międzynarodowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami
dwujęzycznymi/ międzynarodowymi; itp. (technikum, szkoła branżowa).

w art. 44zzd UoSO „4a. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje
do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w art. 44zze ust. 3 pkt 2,
jako przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4. Przepis art. 44zze
ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Oddziały dwujęzyczne - Prawo oświatowe
Art. 25. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół
artystycznych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.
2. W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa
w ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII.
3. W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących
z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach
z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone
klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki
w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach.

4. Po ukończeniu klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym
roku szkolnym kontynuuje naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego
w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.
5. Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się
przepisów rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

Art. 139 Prawo oświatowe - rekrutacja
Art. 202. 1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII
ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo
oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym
mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1
pkt 2;
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej
z wyróżnieniem.

Art. 139 Prawo oświatowe - rekrutacja
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział,
o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Przepis art.
131 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.
4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych
szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego,
mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy
przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

Oddziały międzynarodowe - Prawo oświatowe
Art. 21. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą
być tworzone oddziały międzynarodowe.
2. Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.
3. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może
zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję
edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów
wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
4. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ
prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa (…)
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego;
2) dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły
do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym przez tę instytucję;
3) opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających
na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
4) w przypadku szkoły publicznej – zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia,
z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.…

Zakres od art. 21 do art.24

Kształcenie sportowe – przepisy wprowadzające
Art. 201.3. Dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa
sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami, można:
1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią
szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa
sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami
sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły
podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa
sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej
z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące
sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum
ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa
sportowego,
4)
włączyć
odpowiednio
do
liceum
ogólnokształcącego,
liceum
ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa
sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo
oddziałami mistrzostwa sportowego. Itp. (technikum, szkoła branżowa).

Art.18 Prawo oświatowe
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze
rozporządzenia:

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając
umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności
poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych;
2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach
i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących
szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez
polskie związki sportowe.

Kształcenie dorosłych - przepisy wprowadzające
Art. 175. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe,
dla dorosłych.
Art. 176. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa
dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje
się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje
klasę VII i VIII.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje
klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze
uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych,
której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski szkoły
podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy VII szkoły
podstawowej dla dorosłych przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018.

Kształcenie dorosłych - przepisy wprowadzające
Art. 177. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI
dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, a w przypadku szkoły
podstawowej dla dorosłych, w której kształcenie w klasie VI rozpoczęło się
w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 2018 r.
2. Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku
z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny
2016/2017 na semestr pierwszy klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych,
w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.
4. Z dniem 1 września 2017 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2016/2017
ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej
dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły
podstawowej dla dorosłych (…) słuchacze kolejne punkty….

Kształcenie dorosłych

Art. 180. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, a w przypadku gimnazjum
dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. –
z dniem 1 lutego 2018 r.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.,
a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło
się w lutym 2017 r. – do dnia 30 kwietnia 2020 r., w drodze uchwały, stwierdza
zakończenie jego działalności.
3. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 do dotychczasowego gimnazjum,
o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego
na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.
5. Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku
z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
na semestr pierwszy klasy I gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie
rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.
Art. 181 – dotyczy słuchaczy

Kształcenie dorosłych

Art. 182. 1. Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych można:
1) przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych;
2) włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych;
3) przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
4) włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 w szkole utworzonej zgodnie
z ust. 1 prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum
dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 180.
3. Do klas, o których mowa w ust. 2, stosuje się dotychczasowe przepisy
dotyczące gimnazjów dla dorosłych.

4. Słuchacze klas, o których mowa w ust. 2, otrzymują świadectwa ustalone
dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych
gimnazjów.

Kształcenie dorosłych
Art. 183. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, dla dorosłych.
Art. 184. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące
dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe
trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.,
w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
dla dorosłych zgodnie z ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
Art. 186. 1. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 184, prowadzi się klasy
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 185.
2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Przepisy dotyczące rekrutacji i słuchaczy Art.187 – 190 Przepisy wprowadzające.

Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy
Art. 172. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną
przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy –
Prawo oświatowe.
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca
do
pracy
dla
uczniów
z
upośledzeniem
umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
oraz
dla
uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną
przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy –
Prawo oświatowe.
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie
do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w
szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. d ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Terminy dla dyrektora
Zgodnie z rozporządzeniem MEN - opracowanie arkusza organizacji pracy
szkoły. PROJEKT - Organizacja szkół i przedszkoli publicznych –
rozporządzenie w konsultacjach.
Do 15 maja 2017 r. /2018 r. lub 2019 r.
Informacje z zakresu zatrudnienia.
Do 31 maja 2017 r./2018 r.
Wypowiedzenie stosunku pracy, w przypadku niewyrażenia zgody
na przeniesienie w stan nieczynny (rozwiązanie następuję z końcem roku
szkolnego tj. 31 sierpnia odpowiedniego roku).
Do 31 maja 2019 r. – wypowiedzenie stosunku pracy (rozwiązanie
następuję z końcem roku szkolnego tj. 31 sierpnia).
Do 30 listopada 2017 r. lub 30 listopada 2019 r.
Dostosowanie statutu do Prawa oświatowego.

Organizacja publicznych szkół i przedszkoli - Prawo oświatowe
Art. 111. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację
publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym:
1) elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola;
2) tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu;
3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i przedszkola, w tym szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół i szkoły wchodzącej
w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze;
4) zasady tworzenia i używania nazwy szkoły podstawowej filialnej;
5) warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie;
6) liczbę uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, w oddziale szkoły specjalnej, oddziale szkoły
integracyjnej, oddziale specjalnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela
wychowawcy w świetlicy;
7) czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych;
8) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć w oddziałach;
9) szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki organizacji nauczania w tych klasach,
z uwzględnieniem danego etapu edukacyjnego, obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych oddzielnie oraz organizacji
nauczania części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych;
10) warunki tworzenia w szkole podstawowej oddziału przysposabiającego do pracy;
11) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form organizacyjnych pracy
z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych
w internacie z jedną grupą wychowawczą;

12) szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację oddziału i liczbę uczniów w oddziale;
13) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i przedszkola oraz terminy jego
opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola, liczbę oddziałów
poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych
w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych;

14) sposób organizowania kształcenia w szkołach dla dorosłych w formach, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 15.

Arkusz organizacyjny - Prawo oświatowe
Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola,
uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
zrzeszających nauczycieli.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 334, z 1996 r.
poz. 646, z 1997 r. poz. 943 i 1040, z 1999 r. poz. 32 oraz z 2001 r. poz. 1792.
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza
organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
UWAGA ! Przepisy wprowadzające Art. 323. W przypadku szkoły, do której odpowiednio
z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny
2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy
z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

Opinia Rady Pedagogicznej - Prawo oświatowe
Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu
przez radę szkoły lub placówki;…
Art.70 ust.2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli
szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, stosuje się także
do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony; (przeniesienie nauczyciela)
3) organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć
na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas
nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym
lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także
w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym
miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze
co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy – Karta
Nauczyciela stosuje się odpowiednio;
4) liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego,
nie może być wyższa niż liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa
lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 221. W roku szkolnym 2019/2020:

1) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością
realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole
ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba
godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela
w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin
ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole
w roku szkolnym 2016/2017;
2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli
przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli
praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych
w szkołach artystycznych;
3) do nauczycieli, o których mowa w pkt 1, przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 4
ustawy – Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły
wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa
w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia
może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego
za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki
zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym
że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły,
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę,
która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 223. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa
w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest
obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela
gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela
pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego
gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług
i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym
we wskazanej szkole.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 224. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora
oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych
stanowiskach pracy dla nauczycieli.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia
na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.
3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu
na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:
1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy
otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem
kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek
o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta
Nauczyciela;
2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust.
2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub
umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie
w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe
ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia
w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem
1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek
pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

2. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu
na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony
w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze
zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie
zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 5. (…) [punkty z zakresu stosunku pracy]
Art. 226. 1. W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi
na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony,
których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany
organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum,
rozwiązuje się stosunek pracy.(…)

Przepisy wprowadzające - nauczyciele
Art. 228. 1. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum
do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje
przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego
przed dniem ograniczenia zatrudnienia.

2. Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu
na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może
kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął
zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później
niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres
dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku
zawodowego.
3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych
gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których
są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.
Art. 229. W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania zdrowia,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi,
o którym mowa w art. 226 ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia
31 sierpnia 2019 r.

Statut szkoły – Prawo oświatowe
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: (wybrane punkty)
4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki
współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;
6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa
sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa
w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach,
oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka
regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;
7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza,
oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy
wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków
środowiskowych szkoły;
8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa
w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

Statut szkoły – Prawo oświatowe
13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli
szkoła takie zajęcia prowadzi,
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy
uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;
18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń
do przyznanej nagrody;
19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest
potrzebna pomoc i wsparcie;
2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:
1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki;
3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej.

Statut – przepisy wprowadzające
Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie
statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia
30 listopada 2017 r.
2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących
i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów
wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30
listopada 2019 r.
3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc
do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy
– Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
4. W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1–3, przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2
pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia
kształcenia w tych szkołach.
6. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół
I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają
postanowienia dotyczące tych klas.
7. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
8. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
9. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego
technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

Program wychowawczo- profilaktyczny- Prawo oświatowe
Art. 1 . 3. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,
wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży;
Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.
Art. 84 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; (…)
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły
lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program
ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Eksperyment
Art. 45. Prawo Oświatowe 1. Szkoła lub placówka może realizować
eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących
lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu
nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych
lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki,
organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone
w art. 14 ust. 1 pkt 3–5. (…)
Art. 306. Przepisy wprowadzające 1. Szkoły lub placówki publiczne
prowadzące działalność eksperymentalną zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu
dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 45 ustawy
– Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
2. Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
pedagogicznego w szkole lub placówce, który rozpoczyna się w roku
szkolnym 2017/2018, stosuje się przepisy art. 45 ustawy – Prawo
oświatowe, z tym że wnioski te mogą być składane w terminie do dnia 31
maja 2017 r. (…)

Wolontariat - Prawo oświatowe
Art.85 (…) 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki
może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności (…)
21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza
Roku”. Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi
nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz
polonijnych szkół społecznych z całego świata. Wymóg- przygotować
maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym
zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca
na rzecz propagowania idei wolontariatu; Zgłoszenia do 30 kwietnia 2017
roku.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-konkursmen-wolontariusz-roku.html

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Art. 39. 4 Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym –
także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna
do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie
zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli
dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Art. 127. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież
niepełnosprawne,
niedostosowane
społecznie
i
zagrożone
niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone
w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych,
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych,
przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach
wychowania przedszkolnego i ośrodkach.
2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci
i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się
odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje
na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w ust. 10.
4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia
niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których
mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które
stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie,
usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację
oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
5. W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach
podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania
przedszkolnego,
specjalnych
ośrodkach
szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym
poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki określone
w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego
bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
6. Dyrektorzy podmiotów, o których mowa w ust. 5, mogą organizować
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami
prowadzącymi.
7. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego
wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania
dziecka do szkoły lub placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone,
a w razie potrzeby także bezpłatną opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym
podmiocie, o którym mowa w ust. 5, który ma możliwość realizacji wskazań
zawartych w opinii, o której mowa w ust. 10.
9. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 5, organizującego wczesne
wspomaganie rozwoju danego dziecka, na podstawie opinii, o której mowa
w ust. 10, organ lub osoba prowadząca ten podmiot może zawierać
porozumienia z innymi organami lub osobami prowadzącymi podmioty,
o których mowa w ust. 5, w celu realizacji części wskazań zawartych w tej
opinii. Porozumienie określa w szczególności:
1) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, którymi
obejmowane jest dane dziecko w podmiotach, o których mowa w ust. 5, zawierających
porozumienie, z uwzględnieniem liczby godzin określonej w przepisach wydanych
na podstawie ust. 19 pkt 1;
2) podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego
wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie z przepisami o systemie
informacji oświatowej;
3) sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi
porozumienie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego
wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy
kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka będą mogły być wydawane wyłącznie przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Przedłużenie okresu nauki uczniom niepełnosprawnym
Nie przewiduje się skrócenia okresu kształcenia uczniom
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Planuje się, by uczniowie ci mogli uczyć się w szkole
podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym uczeń skończy 20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły
ponadpodstawowej, a zatem także szkoły policealnej – 24. rok życia.
Planuje się dla uczniów niepełnosprawnych będzie można wydłużyć
okres nauki;
1) o jeden rok na I etapie edukacyjnym w szkole podstawowej,
2) o dwa lata na II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej,
3) o jeden rok w szkole ponadpodstawowej.
Wydłużenie jest prawem, a nie obowiązkiem.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podstawa programowa kształcenia ogólnego:
1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu lekkim, tak jak do tej pory, będą realizowali podstawę
programową kształcenia ogólnego dla odpowiedniego typu szkoły.
2. W procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi istotna rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie
warunków zewnętrznych oraz tworzenie właściwych warunków
edukacyjnych.
3. Przygotowywany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
poradnik metodyczny dla nauczycieli w zakresie dostosowania
podstawy programowej kształcenia ogólnego do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podstawa programowa kształcenia zawodowego:
1. Projekt podstawy programowej kształcenia
uwzględnia 6 zawodów pomocniczych:
 pomocnik ślusarza,
 pomocnik stolarza,

 pomocnik mechanika,
 pomocnik obsługi hotelowej,
 pomocnik krawca,
 pomocnik fryzjera.

w

zawodach

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym:

1. Projektowana jest nowa podstawa programowa dla szkół
podstawowych – będzie stosowana począwszy od roku szkolnego
2017/18 w klasach I, IV, VII, a w latach następnych w kolejnych
klasach.
2. Projektowana jest nowa podstawa programowa dla szkół
specjalnych przysposabiających do pracy – będzie stosowana
począwszy od roku szkolnego 2017/18.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
Projektowane regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na
sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym;
• niesłyszących;
• słabosłyszących;
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
• niewidomych i słabowidzących;
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W projekcie rozporządzenia przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwoty dotacji
celowej na ucznia niepełnosprawnego będą zróżnicowane w zależności od rodzaju
niepełnosprawności i będą wynosiły od 2,0 do 20.

CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ
DYSCYPLINARNYCH
Nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzono Centralny Rejestru
Orzeczeń Dyscyplinarnych, w którym gromadzone są informacje
o nauczycielach:
• prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel,
• prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania
ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
• zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela.
Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej w systemie
teleinformatycznym i stanowi narzędzie wspomagające dyrektorów szkół
i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu osób ubiegających się
o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, karami dyscyplinarnymi.
Podstawą wpisu do rejestru jest pisemne zawiadomienie o prawomocnym
ukaraniu nauczyciela jedną z ww. kar dyscyplinarnych, sporządzone
odpowiednio przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej pierwszej
instancji albo przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
i przesłanego do rejestru niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ
DYSCYPLINARNYCH
Rejestr zawiera następujące dane: dane identyfikujące nauczyciela, rodzaj
orzeczonej kary dyscyplinarnej oraz okres ukarania, oznaczenie komisji
dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie, wraz z sygnaturą
sprawy,
• datę wydania i uprawomocnienia się orzeczenia,
• datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie,
• datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia.
Począwszy od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (nie nauczyciel) ustala za
pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Ministra Edukacji
Narodowej czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się
o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, znajduje się w rejestrze.
Jeśli numer ten znajduje się w rejestrze bądź nauczyciel lub osoba
ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada
numeru PESEL, dyrektor składa wniosek o udzielenie informacji z rejestru.

CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ
DYSCYPLINARNYCH
Wniosek składa się na formularzu w postaci papierowej albo postaci
elektronicznej.
Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 26 stycznia
2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji
z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1378,
Wniosek w postaci papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji
Narodowej,
Wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto
na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli
bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać
w kontaktach z administracją publiczną.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/centralny-rejestr-orzeczendyscyplinarnych-informacja.html

Działania Kuratorium Oświaty
2017
Spotkanie Rad Rodziców- Gdańsk, 7 marca 2017 r.,
Sieć Szkół Promujących Zdrowie – porozumienie- działania,
Współpraca z Sądem Okręgowym w Gdańsku i Słupsku, Tydzień
Edukacji Prawnej 13.03. – 17.03.2017 r.
Współpraca z Sanepidem – warunki pracy i nauki,
Współpraca z ZUS w Gdańsku – pracownicy i uczniowie,
Współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną –
szkolnictwo branżowe i doradztwo zawodowe,
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto
państwowe, obchodzone 1 marca.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia.

DZIĘKUJĘ za UWAGĘ

Zapraszam do kontaktu przez stronę internetową:
http://www.kuratorium.gda.pl/

Reforma edukacji: http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.kuratorium.gda.pl/reformaedukacji_p4998.html

