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Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji 
Narodowej. 
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Projekt 

U S T AWA

z dnia 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Art. 1. Ustawa z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 

1 września 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 47 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 47 ust. 5 oraz rozdziału 6, który wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 47 ust. 1:

a) pkt 1 lit. c, d i g, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

b) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32a w ust. 2 wyrazy „wykształceniem średnim” zastępuje się wyrazami

„wykształceniem średnim lub średnim branżowym”;

2) użyty w art. 39 w ust. 1 w pkt 6, w art. 46 w ust. 3 w pkt 1, w art. 50 w ust. 2 oraz w

art. 54 w ust. 1d w pkt 8, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „ponadgimnazjalna”

zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem

„ponadpodstawowa”;

3) w art. 59b w ust. 6 w pkt 3 w lit. a oraz w art. 98a w ust. 4 w pkt 3 wyraz „gimnazjalne”

zastępuje się wyrazami „gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej

szkoły podstawowej”;

4) w art. 59b w ust. 6 w pkt 3 w lit. b oraz w art. 98a w ust. 4 w pkt 2 wyraz „średnie”

zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”;

5) w art. 76 w ust. 9 w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami

„ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej”;

6) w art. 132e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej

i ponadpodstawowej, jeżeli przebywają z żołnierzem za granicą;”; 

7) w art. 166 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół 

dla dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 191: 

a) w § 1 w pkt 1 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletnią szkołę 

podstawową”, 

b) w § 5: 

– w pkt 1 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletniej szkoły 

podstawowej”, 

– w pkt 3 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletnią szkołę 

podstawową”, 

– w pkt 4 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletniej szkoły 

podstawowej”; 

2) w art. 197 w § 2: 

a) w pkt 1 wyrazy „szkoły podstawowej i gimnazjum” zastępuje się wyrazami 

„ośmioletniej szkoły podstawowej”,  

b) w pkt 2 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowej”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1379) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach 

doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia … 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt la, lb oraz 

pkt 2 lit. a;”, 

b) w ust. 2 pkt 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 
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rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio 

w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia … 2016 r. 

– Prawo oświatowe;”; 

2) w art. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ustawie – Prawo oświatowe – rozumie się ustawę, o której mowa w art. 1 ust. 1 

pkt 1;”; 

3) w art. 9d ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w 

stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z 

obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o 

których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega 

przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż 

rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”; 

4) w art. 9g: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w 

art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 

powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w: 

1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach 

oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych i publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

2) urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych – minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych – Minister 

Sprawiedliwości; 

4) urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i 

urzędach wojewódzkich – minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego; 
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5) urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych 

placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

nauczają w szkołach rolniczych – minister właściwy do spraw rolnictwa; 

6) urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, o zasięgu 

ogólnokrajowym, o której mowa odpowiednio w art. 8 ust. 14 – minister 

właściwy do spraw zdrowia.”, 

b) w ust. 11a: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, 

magister inżynier lub równorzędny;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co 

najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym 

szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną 

placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy – 

Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o 

których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub 

stopień doktora sztuki;”; 

5) w art. 10 ust. 8b otrzymuje brzmienie: 

„8b. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, 

dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany 

zasięgnąć informacji z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1, w trybie określonym 

w art. 85y ust. 1a.”; 

6) w art. 17 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Nauczyciele skierowani w trybie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe do pracy w szkołach 

działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, zwanych dalej 

„szkołami europejskimi”, otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.”; 

7) w art. 30: 

a) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 

uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu 

obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:”; 

b)  po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu: 

„6c. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu 

na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku 

poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 

ustawy budżetowej.”; 

8) uchyla się art. 30a i art. 30b; 

9) w art. 32 ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na 

stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznych 

jednostkach nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1–3 ustawy – Prawo oświatowe, 

oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich i szkołami przy zakładach karnych, w zakresie 

wynagrodzenia i innych świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której 

mowa w ust. 1.  

3. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, 

na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz 

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, oprócz wynagrodzenia zasadniczego 

przysługują dodatki: za wysługę lat, motywacyjny oraz służbowy. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania dodatków, o których mowa w 



– 6 – 

ust. 3, z zastrzeżeniem art. 33, uwzględniając potrzebę zróżnicowania ich wysokości w 

zależności od jakości świadczonej pracy i zajmowanego stanowiska.”; 

10) w art. 42: 

a) w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części 

ustnej.”, 

b) w ust. 3 w tabeli w lp. 3 kol. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, 

liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego 

w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów 

teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów 

artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach 

kształcenia artystycznego”, 

c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na 

odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 

prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w 

celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.”; 

11) po art. 70a dodaje się art. 70b w brzmieniu: 
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„Art. 70b. 1. Doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie 

umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez 

szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy 

administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii 

Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych. 

2. Okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela 

w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na warunkach określonych w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.  

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki kierowania za granicę nauczycieli w celu doskonalenia, 

uwzględniając w szczególności: 

1) możliwość udzielania nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu urlopu 

szkoleniowego lub bezpłatnego oraz okres, na jaki udziela się tych urlopów, 

a także zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za okres urlopu 

szkoleniowego; 

2) możliwość przyznania świadczeń na rzecz rodzin osób, o których mowa w pkt 1; 

3) organy uprawnione do przyznawania świadczeń oraz udzielania urlopów; 

4) warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą do okresu zatrudnienia w kraju; 

5) warunki odwoływania nauczycieli skierowanych za granicę oraz warunki zwrotu 

wypłaconych im świadczeń.”; 

12) w art. 85x w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 1,  

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dyrektorowi szkoły – w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na 

stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole;”; 

13) w art. 85y: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dyrektor szkoły składa wniosek w trybie, o którym mowa w ust. 2–4, 

jeżeli: 

1) ustalił za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela 

lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje 

się w rejestrze; 
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2) nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela 

nie posiada numeru PESEL.”, 

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osobie, o której mowa w art. 85x ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 – w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania wniosku;”;  

14) w art. 88 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na 

emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku 

pracy w okolicznościach określonych: 

1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7; 

2) w art. 227 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 228 ust. 1 ustawy z dnia … 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.”; 

15)  w art. 91a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej 

placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające 

z art. 9a–9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 58, 

art. 60, art. 63, art. 86–88 i art. 90.”; 

16) w art. 91b: 

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu 

na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4–10, 

12 i 13, art. 9, art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75–85z; 

2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4–10, 12 i 13, 

art. 9, art. 26, art. 63 i art. 75–85z;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Z nauczycielami, o których mowa w art. 17 ust. 2a, na czas skierowania do 

pracy w szkołach europejskich, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy 

o pracę w jednostce organizacyjnej, której zadaniem statutowym jest organizacja 

i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a 

ustawy – Prawo oświatowe.”; 

17) w art. 91d pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3a i 4 – wykonuje odpowiednio: wójt, 

burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 652) w art. 7 w ust. 5 wyraz „średnie lub” zastępuje się wyrazami „średnie, średnie 

branżowe lub”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „wyższej lub ponadgimnazjalnej” zastępuje się 

wyrazami „wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej”; 

2) w art. 4: 

a) w ust. 3 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”; 

b) w ust. 4 wyrazy „gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych” zastępuje się 

wyrazami „szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) w art. 21 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Sekretariatu 

Konferencji Episkopatu Polski, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych 

przedszkolach i niepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów ustawy 

z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), przepisów o systemie oświaty oraz 

niepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej 

prowadzonych przez kościelne osoby prawne.”. 
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Art. 8. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1629) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa 

w ustawie z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …),”; 

2) w art. 44 w ust. 1: 

a) w pkt 3 wyrazy „wyższe lub średnie” zastępuje się wyrazami „wyższe, średnie lub 

średnie branżowe”, 

b) w pkt 4 wyraz „średniego” zastępuje się wyrazami „średniego lub średniego 

branżowego”; 

3) w art. 44a w ust. 2 w pkt 3 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1) w art. 25 ust. 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 28a: 

a) w ust. 1 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”; 

b) w ust. 2 wyrazy „średniego wykształcenia” zastępuje się wyrazami „wykształcenia 

średniego lub średniego branżowego”; 

3) w art. 116a w ust. 2 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1643) w art. 31 w ust. 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.1)) w art. 41e w ust. 4 

w pkt 1 w lit. b wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1014, z 2015 r. 

poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjwhe3dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrqhazda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmrzgayda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambqg4yds
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1) w art. 5a w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu: 

„41) przepisach o systemie oświaty – oznacza to przepisy ustawy z dnia ... – Prawo 

oświatowe (Dz. U. poz. …) lub przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 

1010).”; 

 2)  w art. 21 w ust. 1 pkt 40c otrzymuje brzmienie: 

„40c)  zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia … –

 Prawo oświatowe;”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 191, 298 i 904) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 2b wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”; 

2)  w art. 16a w ust. 4 wyrazy „średniego wykształcenia”, zastępuje się wyrazami 

„wykształcenia średniego lub średniego branżowego”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 603 i 690) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 36a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku strażaków – nauczycieli i nauczycieli akademickich opiniowanie 

służbowe dotyczy również wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie z 

dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 

późn. zm.3)), ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) oraz ustawie z dnia … – Prawo 

oświatowe (Dz. U. poz. …).”.  

                                                                                                                                                        

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 

1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 985, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. 

poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 

478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 

1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929, 1010, 1206 i 

1550. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 

860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311. 
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Art. 15. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się preambułę do ustawy; 

2) uchyla się art. 1–2a; 

3) w art. 3: 

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć 

odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy – 

Prawo oświatowe;”, 

b) pkt 2a–2d otrzymują brzmienie: 

„2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym 

mowa w art. 4 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe; 

2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym 

mowa w art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe; 

2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 

pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe; 

2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w 

art. 4 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

c) uchyla się pkt 2e–2g, 

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w 

art. 2 pkt 3–8 i 10 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

e) uchyla się pkt 3a, 

f) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 

„3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole 

I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do 

pracy lub szkole policealnej – należy przez to rozumieć szkoły, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

g) uchyla się pkt 11c i 11d, 

h) pkt 13 i 13a otrzymują brzmienie: 

„13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć podstawę 

programową, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy – Prawo oświatowe; 
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13a) podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć 

podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy – Prawo 

oświatowe;”, 

i) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

„15) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w 

art. 4 pkt 29 ustawy – Prawo oświatowe; 

16) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie, o którym 

mowa w art. 4 pkt 30 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

j) uchyla się pkt 17, 

k) uchyla się pkt 18b, 

l) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to 

rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku 

uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione 

w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, 

wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego 

branżowego lub wyksztalcenia średniego – również dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;”, 

m) uchyla się pkt 21b, 

n) pkt 21c otrzymuje brzmienie: 

„21c) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany 

dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie 

średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;”, 

o) po pkt 21c dodaje się pkt 21d w brzmieniu: 

„21d)  egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – 

w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, 

sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego;”, 

p) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 
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„22) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego – należy przez to 

rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 

lub 3 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

q) dodaje się pkt 34 w brzmieniu: 

„34) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …..).”; 

4) w art. 3 w pkt 13c oraz w art. 9ca w ust. 7 w pkt 3 wyrazy „art. 24 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe”; 

5) użyte w art. 3 w pkt 18, w art. 22ae w ust. 5a w pkt 1, w art. 22aga, w art. 44i w ust. 7 w 

pkt 1, w art. 44zr, w art. 44zzr w ust. 8, w art. 44zzzh w ust. 1 oraz w art. 44zzzx, w 

różnym przypadku i liczbie, wyrazy „upośledzenie umysłowe” zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie wyrazami „niepełnosprawność 

intelektualna”; 

6) uchyla się art. 4–5f; 

7) art. 5g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5g. W zakresie określonym niniejszą ustawą z tytułu udostępniania rodzicom 

gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji 

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być 

pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych 

informacji.”; 

8) po art. 5g dodaje się art. 5h w brzmieniu: 

„Art. 5h. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zadania i 

kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca 

daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną 

formę wychowania przedszkolnego.”; 

9) uchyla się art. 6–9; 



– 15 – 

10) użyte w art. 9a w ust. 2 w pkt 1–5, 9 i 10, w art. 9c w ust. 2 w pkt 1, 2, 5, w pkt 6 w lit. a 

i w pkt 11, w ust. 3 w pkt 1 i 4, w ust. 5 w pkt 2 w lit. b i c, w ust. 11, w art. 9e w ust. 1, 

w art. 44zzr w ust. 1–6, 8–10, 12, 13, 16 i 17, w art. 44zzs w ust. 1–3, w ust. 4 w pkt 1, 

w ust. 5 i 6, w art. 44zzt, w art. 44zzy w ust. 11, w art. 44zzz w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 6 

w pkt 1, w art. 44zzza we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1, 4, 11 i 12 i w części 

wspólnej w art. 44zzzy oraz w art. 90u w ust. 4 w pkt 2, w różnym przypadku i liczbie, 

wyrazy „egzamin gimnazjalny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i 

odpowiedniej liczbie wyrazami „egzamin ósmoklasisty”; 

11) w art. 9a w ust. 2 w pkt 10 w lit. a w tiret pierwszym podwójne tiret drugie i trzecie 

otrzymują brzmienie: 

„– – terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty i części 

pisemnej egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i 

zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, 

– – terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, i pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz terminów przekazywania szkołom dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe,”; 

12) w art. 9c: 

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) udzielanie szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – 

Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego 

egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, o 

których mowa w art. 44zzzl ust. 1;”, 

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 
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„2b. Dla celów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego 

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje 

egzaminacyjne nadają szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – 

Prawo oświatowe, indywidualne numery identyfikacyjne.”, 

c)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub 

placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia 

zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, i 

spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w 

przepisach prawa, biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele, a w przypadku 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – także pracodawcy lub 

upoważnieni przez nich pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, lub 

upoważnieni przez nich pracownicy. W przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy.”; 

13) w art. 9d w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier 

lub równorzędny;”; 

14) w art. 9e ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych, o 

których mowa w ust. 1, lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia 

tych materiałów decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 

wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
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części pisemnej lub w części ustnej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie lub części pisemnej albo części praktycznej tego egzaminu oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, z danego przedmiotu.”; 

15) uchyla się art. 9f; 

16) w art. 10: 

a) w ust. 1 po wyrazach „szkoły podstawowej” skreśla się przecinek oraz wyraz 

„gimnazjum”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „szkoły podstawowej dla dorosłych” skreśla się przecinek 

oraz wyrazy „gimnazjum dla dorosłych”, 

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeżeli posiada świadectwa 

potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz 

posiada:  

a) wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdała egzaminy 

eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej 

przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

b) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne 

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadzane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

c) wykształcenie średnie branżowe, albo zdała egzaminy eksternistyczne z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadzane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

d) wykształcenie średnie.”, 

d) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 

lit. a–c, przepisy art. 44zzz ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”, 

e) w ust. 4g pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 

pkt 2 lit. a–c – nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji 
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egzaminacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 

5,”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia 

edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a–c, 

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w 

ust. 1 i 3,  

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy 

eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c 

– z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c, ze względu na naruszenie przepisów 

dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć 

wpływ na wynik egzaminu, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania osób 

o niskich dochodach z całości lub części opłat za przeprowadzanie egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3. Wynagrodzenie egzaminatorów 

powinno być ustalone w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z 

przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.”; 

17) uchyla się art. 11a; 

18) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja” 

zastępuje się wyrazami „Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe”; 

19) użyty w art. 12 w ust. 1, w art. 22ab w ust. 2 w pkt 2, w art. 44q w ust. 4, w art. 44zzh w 

ust. 2 i 3, w art. 80 w ust. 8, w art. 90 w ust. 2 i 8, w art. 90d w ust. 4 i 5 oraz w art. 90i 

w ust. 1 w pkt 3, w różnym przypadku i liczbie, wyraz „ponadgimnazjalna” zastępuje się 

użytym w odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie wyrazem 

„ponadpodstawowa”; 

20) uchyla się art. 13a;  

21) w art. 14: 
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a) uchyla się ust. 1–4b, 

b) w ust. 5 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,  

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony 

dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe;”, 

c) ust. 5f–5h otrzymują brzmienie: 

„5f. Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 

osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w 

wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy na 

podstawie ust. 5 pkt 1. 

5g. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z 

oddziałami przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę 

podstawową z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 

1c, zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 

pkt 2. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień 

odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej. 

5h. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z 

oddziałami przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę 

podstawową z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 

1c, może przyznać częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z 
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wychowania przedszkolnego również w przypadkach innych niż określone przez 

radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 

ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.”, 

e) uchyla się ust. 7,  

f) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:  

„8. Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne 

przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczne szkoły podstawowe z 

oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, oraz niepubliczne 

inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie 

mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9. 

9. Do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy, o których 

mowa w art. 8 ust. 4 i 17 ustawy – Prawo oświatowe, stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 5–5e, 5g, 5i oraz 6, z tym że kompetencje rady gminy określone w ust. 

5 wykonują te organy.”, 

g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego 

określone w ust. 5g, wykonuje organ wykonawczy tej jednostki.”;  

22) uchyla się art. 14a–14c; 

23) w art. 14d: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każde dziecko, o którym 

mowa w ust. 3, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, wynosi 1506 zł.”, 

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 
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„6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest 

pomniejszana o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest 

udzielana dotacja, i liczby dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym 

roku szkolnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub do 

niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, oddziału 

przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w art. 90 ust. 

1ba lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

art. 90 ust. 1c, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta), wbrew obowiązkowi nie 

wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 

ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia 

dzieciom odpowiednio warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 

31 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, i warunków do realizacji prawa, o którym 

mowa w art. 31 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe.”, 

c) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy 

wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola lub 

szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają:”; 

24) uchyla się art. 15; 

25) uchyla się art. 16–20; 

26) uchyla się rozdział 2a; 

27) w art. 21 uchyla się ust. 1; 

28) uchyla się art. 21a; 

29) w art. 22: 

a) uchyla się ust. 1 i 1a, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 1–7, 

– uchyla się pkt 11 i 12, 

c) uchyla się ust. 3; 
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30) w art. 22a: 

a) ust. 6–8 otrzymują brzmienie: 

„6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania 

przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o 

których mowa w ust. 1 i 3. 

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w 

szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole 

programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w 

ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego 

lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest 

odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej 

kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej 

kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła. 

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów 

opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 6 ustawy – Prawo 

oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla 

uczniów, o których mowa w art. 115 ustawy – Prawo oświatowe.”,  

b) w ust. 9 wyrazy „konwencji, o której mowa art. 32b ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie 

dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. 

poz. 1092)”; 

31) w art. 22ab: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” zastępuje się 
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wyrazami „w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole 

ponadpodstawowej”, 

– w pkt 2 wyrazy „klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „klas IV–VIII szkoły podstawowej 

i szkoły ponadpodstawowej”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „klas IV–VIII szkoły podstawowej i 

szkoły ponadpodstawowej”, 

c) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.”; 

32) skreśla się użyte w art. 22ac w ust. 1, w art. 22ae w ust. 2, w art. 22ak w ust. 1, w 

art. 85b w ust. 2 i 5 oraz w art. 90 w ust. 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

„i gimnazjum”; 

33) uchyla się art. 22ad; 

34) w art. 22ae: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III, 

2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VIII”, 

– uchyla się pkt 3, 

b) w ust. 4 wyrazy „szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone” zastępuje się 

wyrazami „szkoła podstawowa prowadzona”, 

c) w ust. 5: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
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zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały 

edukacyjne, dla klas I–III – do wysokości 75 zł na ucznia;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały 

edukacyjne dla klasy IV – do wysokości 140 zł na ucznia;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały 

edukacyjne dla klas V i VI – do wysokości 180 zł na ucznia; 

3b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały 

edukacyjne dla klas VII i VIII – do wysokości 250 zł na ucznia;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas 

IV–VIII – do wysokości 25 zł na ucznia.”, 

– uchyla się pkt 5 i 6, 

d) w ust. 6 i 7 wyrazy „w ust. 5 pkt 1, 3 i 5” zastępuje się wyrazami „w ust. 5 pkt 1 i 

3–3b”, 

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji 

celowej na wszystkich uczniów danej klasy, istnieje konieczność zapewnienia 

kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

dla danej klasy, która nie funkcjonowała w danej szkole lub do tych klas nie 

uczęszczali uczniowie, dotacja celowa, o której mowa w ust. 5, jest udzielana do 

wysokości kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o 

których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem ust. 5a.”, 

f) w ust. 8 w części wspólnej wyrazy „w ust. 5 pkt 1, 3 i 5” zastępuje się wyrazami 

„w ust. 5 pkt 1 i 3–3b”, 

g) w ust. 9 wyrazy „ust. 5 pkt 2, 4 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 i 4”, 

h) ust. 10b otrzymuje brzmienie: 
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„10b. Jeżeli w latach szkolnych następujących po roku, w którym udzielono 

dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie klas IV–VIII 

szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej, istnieje konieczność zapewnienia, ze 

względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości danego języka 

obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych roczników tych klas, podręczników 

lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego innych pod 

względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, 

koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych jest 

refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. 

Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka 

obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości 

danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do wysokości 25 zł na 

ucznia, uwzględniając koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 15.”; 

35)  w art. 22af w ust. 1, w art. 22ah w ust. 1 i 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w 

art. 22ai w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 oraz w art. 22al skreśla się 

wyrazy „lub gimnazjum”; 

36) w art. 22af: 

a) w ust. 2 wyrazy „szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych” zastępuje się 

wyrazami „ szkoły podstawowej prowadzonej”, 

b) w ust. 7 wyrazy „szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone” zastępuje się 

wyrazami „szkołę podstawową prowadzoną”; 

37) w art. 22ag pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla 

ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4, oraz wzór 

formularza zawierającego te informacje,  

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, 

szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,”; 
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38) w art. 22ai w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 22ae 

ust. 5 pkt 1 i 3–3b”, 

b) w pkt 2 wyrazy „art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6” zastępuje się wyrazami „art. 22ae 

ust. 5 pkt 2 i 4”; 

39) w art. 22ak: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia 

zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału 

edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do 

innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, 

zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, z których uczeń 

korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń 

przechodzi. 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub 

materiałami edukacyjnymi, w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego, przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi 

szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały 

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały 

przekazane.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub 

materiałami edukacyjnymi, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o 

której mowa w art. 22ae ust. 3, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, 
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może wypożyczyć te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, 

który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie. 

6b. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole, o których mowa ust. 6a, 

przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego 

szkołę, która wypożyczyła podręcznik lub materiał edukacyjny.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Koszty przekazania lub wypożyczenia podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, o których mowa w ust. 6 i 6a, pokrywa szkoła, która występuje z 

wnioskiem o przekazanie lub wypożyczenie. Koszty przekazania lub wypożyczenia 

tych podręczników lub materiałów edukacyjnych mogą być pokryte z dotacji 

celowej.”; 

40) w art. 22al skreśla się wyrazy „art. 22ad,”; 

41) w art. 22am: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ae 

ust. 2, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub 

oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej 

podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji. 

2. W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, 

materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa 

w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej, podlegają zwrotowi ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, o których mowa w art. 22ak 

ust. 6a, podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która 

udzieliła dotacji, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.”; 

42) w art. 22an: 
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a) w ust. 2 wyrazy „konwencji, o której mowa w art. 32b ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w 

Londynie dnia 7 lipca 1978 r.”, 

b) w ust. 3 wyrazy „dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji 

podręcznika” zastępuje się wyrazami „dopuszczenie do użytku szkolnego 

zmienionej wersji podręcznika do kształcenia w zawodzie”; 

43) w art. 22ao w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w 

gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „w klasach IV–VIII 

szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej”; 

44) w art. 22ar, w art. 22at w ust. 1 w pkt 1, w art. 44zh, w art. 44zn w ust. 6 i 8, w art. 78e 

w ust. 2 oraz w art. 89d w ust. 2 wyrazy „art. 32a ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 53 

ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe”; 

45) w art. 22as w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzędny, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego – wykształcenie wyższe i tytuł 

zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, w zakresie specjalności 

odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej;”; 

46)  w art. 22ax skreśla się wyrazy „art. 22ad ust. 2 i 3 oraz”; 

47) w art. 22ay ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które umożliwiają tym 

uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, zakładanych i 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których 

mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, mają prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

umożliwiających nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie 

nauczania uzupełniającego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.”;  

48) w art. 22c: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, mogą wykonywać wraz z jednostkami podległymi tym ministrom lub 

przez nich nadzorowanymi, a także we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami 

oświaty.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio ust. 1 i 4, 

w zakresie dotyczącym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”; 

49) po art. 22d dodaje się art. 22e w brzmieniu: 

„Art. 22e. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz książki 

pomocnicze, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych są dofinansowywane z budżetu państwa, poprzez: 

1) udzielanie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3; 

2) możliwość zlecenia opracowania i wydania, w tym dystrybucji podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub książek pomocniczych, 

lub ich części, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o 

którym mowa w art. 22c.”;  

50) uchyla się art. 24; 

51) uchyla się art. 28–32; 

52) w art. 32a: 

a) uchyla się ust. 1–3, 

b) w ust. 4 wyrazy „art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2a i 5–8” zastępuje się wyrazami 

„art. 22 ust. 2 pkt 8”, 

c) uchyla się ust. 5; 

53) uchyla się art. 32b–44; 

54) w art. 44a wyrazy „art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 109 ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy – Prawo oświatowe”; 

55) w art. 44b w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 

3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo 

oświatowe;”; 
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56) w art. 44e ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 

ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,  

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,  

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,  

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3  

– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.”; 

57) w art. 44f  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.”; 

58) w art. 44h: 

a) w ust. 2 wyrazy „art. 70 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 120 ust. 4 ustawy – 

Prawo oświatowe”, 

b)  w ust. 3 i 4 wyrazy „art. 71b ust. 7 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 127 ust. 19 

pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe”; 

59) w art. 44i w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e” zastępuje się wyrazami „art. 

18 ust. 1 pkt 2 lit. d”; 

60) w art. 44l ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 

ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły.”; 

61)  w art. 44o ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie 

poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej 

jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 

lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.”; 

62) uchyla się art. 44p; 

63) w art. 44q: 

a)  ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu 

ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w 

ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, 

w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.”, 

b) uchyla się ust. 3a; 

64) w art. 44u w ust. 2 i 4,  w art. 44w w ust. 4 oraz w art. 44z w ust. 5 wyrazy „art. 16 ust. 

6c pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe”; 

65) w art. 44u ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza, o 

którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – na wniosek słuchacza 

lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca: 



– 32 – 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo 

oświatowe,  

2) egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w ust. 1,  

3) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y ust. 1,  

4) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,  

5) oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1–4  

– jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom.”; 

66) art. 44za otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44za. 1. Słuchacz kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową 

dla dorosłych, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;  

2) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, 

z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. Słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 36 ust. 16 

pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, 

powtarza ostatni semestr i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza semestr, do 

egzaminu ósmoklasisty.”; 

67)  w art. 44zb: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) w pkt 6 wyrazy „art. 16 ust. 8” zastępuje się wyrazami „art. 37 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe”; 

68) w art. 44zd w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „egzaminu promocyjnego” zastępuje się wyrazami 

„egzaminu promocyjnego lub końcowego”; 

69) w art. 44zg: 

a) w ust. 2 wyrazy „ustalana w trybie egzaminu promocyjnego” zastępuje się 

wyrazami „ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub 

końcowego”, 

b) w ust. 3 wyrazy „egzaminu promocyjnego” zastępuje się wyrazami „egzaminu 

promocyjnego lub końcowego”, 

c) w ust. 4 wyrazy „Egzamin promocyjny” zastępuje się wyrazami „Egzamin 

promocyjny i końcowy”, 
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d) w ust. 5 wyrazy „egzaminów promocyjnych” zastępuje się wyrazami „egzaminów 

promocyjnych i końcowych”, 

e) w ust. 6 wyrazy „egzaminu promocyjnego” zastępuje się wyrazami „egzaminu 

promocyjnego lub końcowego”, 

f)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może 

zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku 

roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne artystyczne.”; 

70)  art. 44zh otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zh. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w 

zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, 

o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje odpowiednio z 

danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną, a w artystycznej szkole policealnej – najwyższą pozytywną semestralną 

ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie 

egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego 

egzaminu.”; 

71) w art. 44zj uchyla się ust. 3; 

72) w art. 44zk: 

a) w ust. 2 wyrazy „egzaminu promocyjnego” zastępuje się wyrazami „egzaminu 

promocyjnego lub końcowego”, 

b) w ust. 8 wyrazy „art. 39 ust. 2a” zastępuje się wyrazami „art. 68 ust. 3 ustawy – 

Prawo oświatowe”; 

73) w art. 44zl: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli:  
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1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne 

roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zq, z zastrzeżeniem art. 44zk ust. 7, oraz  

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i 

art. 44zz ust. 2 – w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania 

odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.”, 

b)  uchyla się ust. 2;  

74)  w art. 44zm: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której 

ostatni rok nauki odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej – ponadto 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i 

art. 44zz ust. 2.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może za 

zgodą rady pedagogicznej powtarzać ostatnią klasę i przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty.”, 

c) uchyla się ust. 4; 

75) w art. 44zn  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, którego organizatorem 

jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, 

który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem 

najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.”; 

76) w art. 44zq: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) w pkt 5 wyrazy „egzaminu promocyjnego” zastępuje się wyrazami „egzaminu 

promocyjnego lub końcowego”, 

c) w pkt 6 wyrazy „poprawkowego i promocyjnego” zastępuje się wyrazami 

„poprawkowego, promocyjnego i końcowego”; 

77) tytuł rozdziału 3b otrzymuje brzmienie: „Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”; 
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78) art. 44zs otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zs. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim 

stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.”; 

79) w art. 44zt wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:”; 

80) w art. 44zu: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski; 

2) matematykę;  

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

4. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.”,  

c) uchyla się ust. 5–7; 

81) w art. 44zv: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w 

języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa w art. 44zu 

ust. 3 pkt 2 i 4, w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

82) w art. 44zw: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
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niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.  

2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może 

być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły.”, 

b)  uchyla się ust. 3; 

83) art. 44zx–44zz otrzymują brzmienie: 

„Art. 44zx. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w 

wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

z tego przedmiotu. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej 

lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.  

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o 

których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do 

wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został zadeklarowany, 

dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie 

później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową 

komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń 

lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie 

przedmiotu do wyboru. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 44zy. 1. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później 

niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

ósmoklasisty, pisemną deklarację:  
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1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do 

egzaminu ósmoklasisty; 

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4; 

3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku 

danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. 

2. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 

3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 4, 

pisemną informację o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, 

wskazanego w deklaracji; 

3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. 

 Art. 44zz. 1. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w 

terminie głównym:  

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

albo  

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym 

w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w 

terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub 

ze słuchaczem.”; 

84) w art. 44zza: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali 

centylowej.  
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2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na podstawie: 

1)  liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne, oraz  

2)  elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do 

sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:  

1) wynik z języka polskiego;  

2) wynik z matematyki;  

3) wynik z języka obcego nowożytnego; 

4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4. 

5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna 

Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów 

okręgowych komisji egzaminacyjnych.”, 

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w 

przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły 

podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie 

jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo 

wyższej.  

8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:  

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane 

przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia 

szkoły – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone 

odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo  

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu 

szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły 

podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym – w przypadku 

gdy uczeń spełnił warunki określone w art. 44zl ust. 1, albo  
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3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną 

przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub 

słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, 

art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.”; 

85) w art. 44zzd: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„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. 

4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z 

jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy 

absolwenta posiadającego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do absolwenta szkoły lub oddziału 

dwujęzycznego.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Absolwent, o którym mowa w ust. 4b, może w danym roku przystąpić do 

egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych.”; 

86)  w art. 44zzh w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części 

pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej 

egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie: 

a) wskazanym w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, 

b) dwujęzycznym – w przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzd 

ust. 4a.”; 

87) w art. 44zzl: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli: 

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej 

otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz  
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2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał 

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania 

– z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika zdał egzamin maturalny, jeżeli z 

każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał 

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.”, 

c) uchyla się ust. 2, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z: 

1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części 

pisemnej, albo 

2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części 

pisemnej 

– nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z 

pozostałych przedmiotów.”; 

88) w art. 44zzm: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu 

maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo 

w części pisemnej albo nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu 

maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części 

ustnej albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części 

pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, który przystąpił do egzaminu 

maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w 

części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu 
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obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym roku 

przystąpić do egzaminu maturalnego z  tego samego przedmiotu obowiązkowego 

odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym.”, 

c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisu ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z 

przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony.”, 

d) w ust. 3 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lub 1a”; 

89) w art. 44zzn: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do 

egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu 

maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od 

października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy.”, 

b)  w ust. 4 wyrazy „art. 44zzl ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 44zzl ust. 1 lub 1a”, 

c) w ust. 8 wyrazy „art. 44zzd ust. 5” zastępuje się wyrazami „44zzd ust. 5 lub 5a”; 

90) po art. 44zzn dodaje się art. 44zzna w brzmieniu: 

„Art. 44zzna. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej 

jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo 

dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od 

pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent 

przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, uzyskał dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, 

licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego 

po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu 

maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w 

którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.”; 

91)  w art. 44zzr ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

czytanego tekstu, może przystąpić do:  

1)  egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego 

ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;  

2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego – w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej.”; 

92) w art. 44zzu ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół 

egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka 

obcego nowożytnego.”; 

93) w art. 44zzv: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części 

pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, słuchaczom albo absolwentom”, 

b) część wspólna otrzymuje brzmienie:  

„– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 

uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z 

danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w 

części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i 

egzaminu maturalnego.”; 

94) w art. 44zzw: 

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 
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„– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi 

pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo 

absolwentowi odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły 

niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi 

albo absolwentowi.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo złożyć 

wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zamierza unieważnić odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. 

Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 

dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.”, 

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu 

odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia:”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o unieważnieniu 

odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, wraz z uzasadnieniem.”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od 

dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. 

W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym 
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unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi 

albo absolwentowi. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”, 

f) w ust. 13 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lub 1a”, 

g) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

„15. Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z 

danego przedmiotu, przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego 

przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

16. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego danego absolwenta z 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 i 5a, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu dodatkowego jako „0%”.”; 

95) art. 44zzx otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zzx. W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art. 44zzv 

lub art. 44zzw ust. 1, egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzonego 

w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw 

ust. 15, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu jako „0%”.”; 

96) w art. 44zzy: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części 

pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone 

przepisy dotyczące jego przeprowadzania.”, 

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, na skutek 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i 
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zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik tego egzaminu.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i 

zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”, 

c)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 

pisemnej z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej danego ucznia, 

słuchacza albo absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.”; 

97)  w art. 44zzz w ust. 6 w pkt 2 w lit. a wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lub 

1a”; 

98)  w art. 44zzza pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 

poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia 

lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu 

innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego 

niepełnosprawność,”; 

99) w art. 44zzzb w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1) uczniów branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i techników oraz 

uczniów i słuchaczy szkół policealnych, 

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, 

branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,”; 

100) w art. 44zzzc ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu 

całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w 

szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego 

w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.”; 

101) w art. 44zzzd: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. W technikum zdający przystępuje do: 

1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

trakcie nauki w technikum;  

2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

ostatnim roku nauki w technikum. 

1b. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w 

danym zawodzie lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z 

przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 

część praktyczna tego egzaminu, o której mowa w ust. 1a pkt 2, po uzgodnieniu z 

dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzona w 

roku szkolnym poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, 

o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub 

podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w 

art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”; 

102) w art. 44zzzi: 

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, odpowiada dyrektor tej szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, ten pracodawca lub upoważniony przez niego 

pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 



– 47 – 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego 

pracownik.  

2. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, powołuje zespół 

egzaminacyjny.  

3. Dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest 

przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji 

tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba 

wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”, 

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w 

danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u 

danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym:”; 

103) art. 44zzzk otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zzzk. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza 

się w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u 

danego pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.  

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.”; 
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104)  w art. 44zzzl: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

oraz część pisemną tego egzaminu przeprowadzaną z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w szkole, placówce, o której mowa w 

art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka, o której 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub 

podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w 

art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.”; 

105) w art. 44zzzo po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, po każdej części pisemnej lub 

każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

otrzymuje informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

z danej części tego egzaminu, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.”; 

106) w art. 44zzzq: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–3, 

informację, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przekazuje za pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa 

w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 
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oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, 

dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, niezwłocznie 

informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania tej informacji, rozstrzyga o unieważnieniu części 

praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku 

unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, pisemną informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, 

zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – 

uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”, 

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu 

rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia wydaje: 

1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 

44zzzo ust. 3, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona 

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego 

zdającego i zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2, lub 

2) informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.”; 

107) w art. 44zzzr ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w 

stosunku do wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach, placówkach, 
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o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u pracodawców lub w 

podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 

ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, a także w stosunku do poszczególnych zdających.”; 

108) w art. 44zzzt: 

a) w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „art. 44zzzo ust. 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 44zzzo ust. 3 lub 3a”, 

b) w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

 „3) anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a, i 

wydaje nową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.”; 

109) po art. 44zzzu dodaje się art. 44zzzua w brzmieniu: 

„Art. 44zzzua. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, który przystąpił 

wyłącznie do części pisemnej albo części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, i który nie kontynuuje nauki w technikum, może przystąpić 

odpowiednio do części praktycznej albo części pisemnej tego egzaminu na zasadach 

określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie.”; 

110) w art. 44zzzv: 

a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do 

szkół, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o 

których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w tym tryb 

zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, 

8) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sposób postępowania w 

sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym niż szkoła, 

placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, ze 

względu na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność,”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
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„10) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, 

termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania 

upoważnienia szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – 

Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – 

Prawo oświatowe,”, 

c) w części wspólnej wyrazy „art. 2 pkt 3a” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe”; 

111) art. 44zzzw otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zzzw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w 

Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad 

tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, 

uprawniających odpowiednio do:  

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej 

kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe  

– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Wykaz wraz ze 

zmianami jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.”; 

112) uchyla się rozdziały 4–6; 

113) w art. 78a w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w ust. 10 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w ust. 17 w części wspólnej, w art. 78b w 

ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 80 w ust. 3a oraz w art. 90 w ust. 3a 

wyrazy „art. 2 pkt 5 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – Prawo 

oświatowe”; 

114) w art. 78b w ust. 1 w pkt 3, 6 i w części wspólnej, w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w części 

wspólnej, w ust. 3 w pkt 2 i 5 oraz w części wspólnej oraz w art. 79a w ust. 1 w pkt 3 i 6 
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oraz w części wspólnej wyrazy „art. 71b ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 127 ust. 10 

ustawy – Prawo oświatowe”; 

115) w art. 78b w ust. 1 w pkt 5, w ust. 2 w pkt 5, w ust. 3 w pkt 4, w ust. 4 w pkt 3 oraz w 

art. 79a w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 71b ust. 3 i 3a” zastępuje się wyrazami „art. 127 

ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe”; 

116) w art. 80: 

a) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – 

Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 

każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o 

których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu 

odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 

subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba 

prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji.”,  

b) ust. 3aa otrzymuje brzmienie: 

„3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów 

dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 

pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, jest proporcjonalna do czasu pobytu 

wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty 

dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – 

Prawo oświatowe, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego 
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wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, oraz liczby dni 

pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i 

podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.”, 

c) ust. 3ac otrzymuje brzmienie: 

„3ac. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy 

– Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy 

lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej 

odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek 

lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”, 

d) w ust. 3d w pkt 1 w lit. b wyrazy „art. 5 ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 

1 ustawy – Prawo oświatowe”, 

e) w ust. 3h wyrazy „art. 5 ust. 5g” zastępuje się wyrazami „art. 9 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe”, 

f) w ust. 3i wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3 i 3ae”, 

g) w ust. 5b i 5c wyrazy „art. 5 ust. 5g” zastępuje się wyrazami „art. 9 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe”, 

h)  w ust. 10 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego – w wysokości 

wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia 

niepełnosprawnego; 

2) ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c – w wysokości wyższej niż wysokość 

określona w ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c;”; 

117) uchyla się art. 82–85a; 

118) w art. 85b: 

a) uchyla się ust. 1, 
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b) w ust. 4 wyrazy „przepisy wydane na podstawie art. 22ag” zastępuje się wyrazami 

„przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22aga”, 

c) uchyla się ust. 7; 

119)  uchyla się art. 86; 

120)  uchyla się art. 88–89a; 

121)  w art. 90: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i gimnazjów specjalnych”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo 

oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o 

których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, dotację z 

budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”, 

c) w ust. 1b: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z 

tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy 

niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę 

gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;”,  

– w pkt 4 wyrazy „art. 60 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 111 ustawy – 

Prawo oświatowe”,  
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– w pkt 5 wyrazy „art. 22 ust. 2 pkt 11” zastępuje się wyrazami „art. 47 ust. 1 pkt 

5 ustawy – Prawo oświatowe”, 

– w pkt 6 wyrazy „w rozdziale 2a” zastępuje się wyrazami „w rozdziale 6 ustawy 

– Prawo oświatowe”, 

d) w ust. 1ba: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z 

tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy 

niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę 

gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;”,  

– w pkt 4 wyrazy „art. 60 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 111 ustawy – 

Prawo oświatowe”,  

– w pkt 5 wyrazy „art. 22 ust. 2 pkt 11” zastępuje się wyrazami „art. 47 ust. 1 pkt 

5 ustawy – Prawo oświatowe”, 

– w pkt 6 wyrazy „w rozdziale 2a” zastępuje się wyrazami „w rozdziale 6 ustawy 

– Prawo oświatowe”, 

e) w ust. 1c: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o 

którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być 

krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony 

przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez gminę;”,  

– w pkt 3 wyrazy „w rozdziale 2a” zastępuje się wyrazami „w rozdziale 6 ustawy 

– Prawo oświatowe”, 

f) ust. 1i otrzymuje brzmienie: 

„1i. Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę 

wychowania przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba 

lub 1c, wpisuje się do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo 
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oświatowe. Przepisy art. 168 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się 

odpowiednio.”, 

g) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i gimnazja specjalne”, 

h) w ust. 3aa wyrazy „art. 71 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 123 ust. 1 pkt 1 

ustawy – Prawo oświatowe”, 

i) ust. 3ac otrzymuje brzmienie: 

„3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno- 

-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na 

każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej 

odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek 

lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”, 

j) w ust. 3b wyrazy „art. 2 pkt 3, 4 i 10” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 3, 6 i 10 

ustawy – Prawo oświatowe”, 

k) w ust. 3d wyrazy „art. 5 ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe”, 

l) w ust. 3fa wyrazy „art. 2 pkt 3, 5, 7 i 10” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 3, 6, 8 i 

10 ustawy – Prawo oświatowe”; 

122) uchyla się art. 90a; 

123) w art. 90b w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- 

-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.”; 

124) po art. 90s dodaje się art. 90sa w brzmieniu: 

„Art. 90sa. 1.  Uczniom szkół i placówek prowadzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy – 

Prawo oświatowe, mogą być przyznane świadczenia w postaci bezpłatnego wyżywienia, 

zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej. 
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2.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szkoły i 

placówki, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w ust. 1, 

zakres tych świadczeń, a także warunki korzystania z tych świadczeń, uwzględniając 

specyfikę nauczania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej oraz konieczność właściwego zabezpieczenia procesu dydaktycznego.”; 

125) w art. 92b w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;”; 

126)  w art. 92c w ust. 2 w pkt 2 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,”; 

127)  w art. 92p w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;”; 

128)  w art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne 

dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez 

państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być 

uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w 

Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 

zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do 

kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z 

uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego 

dokumentu.”; 

129)  w art. 93a część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– wykształcenie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę 

uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe, może być potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w 

drodze decyzji administracyjnej jako wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, 

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie lub 

uprawnienia do kontynuacji nauki w Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

130)  uchyla się art. 94–94aa; 

131)  uchyla się art. 94c; 

132)  uchyla się art. 95a. 
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Art. 16. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 720, 1165 i 1649) w art. 42f w pkt 3 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się 

wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.4)) w art. 17 w ust. 1 pkt 45 otrzymuje brzmienie: 

„45) dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa oświatowego 

– w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8,”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 

i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej”, 

b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych”; 

2) w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” 

zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”, 

b) w ust. 2 pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych”; 

3) art. 5a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w 

celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 

4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.”. 

                                                 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 

1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 

1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68, 615, 780, 996, 1206, 1454 i 1550. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvgy2ti
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Art. 19. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 666 i 1333) w art. 6 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) instytucją oświatową są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), a także szkoły, zespoły szkół oraz 

szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej 

Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz szkoły 

podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1726).”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) w art. 8 w ust. 1 w 

pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ze szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia…. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …),”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 28 w ust. 4 wyrazy „wykształcenie średnie”, zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2)  w art. 42: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie 

prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, 

szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy 

z dnia …. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …).”, 

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe, i ich zespołów –

następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm5)).”. 

                                                 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045 

i 1607 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010. 
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Art. 22. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) w art. 42 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „wyższe lub średnie 

wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wyższe, średnie lub średnie branżowe 

wykształcenie”. 

Art. 23. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 

2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 1) w art. 32c w ust. 8 i 9 wyrazy „wykształcenie średnie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 32c w ust. 10 wyrazy „średnie lub zasadnicze zawodowe” zastępuje się wyrazami 

„średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe”. 

Art. 24. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 

poz. 557, z późn. zm.6)) w art. 130:  

1) w § 1 skreśla się wyrazy „i gimnazjum” oraz „(ponadgimnazjalnym)”; 

2) w § 3 skreśla się wyraz „(ponadgimnazjalnej)”. 

Art. 25. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1137, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 79a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”;  

2) w art. 84 w ust. 2b w pkt 2 i 4 wyrazy „średnie wykształcenie techniczne” zastępuje się 

wyrazami „średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe,”. 

Art. 26. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 

908 oraz z 2013 r. poz. 829) w art. 29 w ust. 2 wyrazy „wykształceniem średnim” zastępuje 

się wyrazami „wykształceniem średnim lub średnim branżowym”. 

                                                 

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 1083, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. 

poz. 701 i 1268, z 2001 r. poz. 1071 i 1194, z 2002 r. poz. 676 i 1679, z 2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, 

z 2004 r. poz. 889, 2135, 2405, 2426 i 2703, z 2005 r. poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648, z 2007 r. 

poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. 

poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. 

poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. 

poz. 428 i 437. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. 1448, z 2013 r. poz. 

700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 

1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250. 
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Art. 27. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1184) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się 

wyrazem „ponadpodstawowych”. 

Art. 28. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 

856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266 i 1605) w art. 12a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) są absolwentami szkół prowadzących kształcenie w zawodach ujętych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), związanych z chowem lub hodowlą 

zwierząt, lub”.  

Art. 29. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26 w ust. 3 w pkt 3 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „gimnazjum lub 

ośmioletnią szkołę podstawową”; 

2) w art. 26 w ust. 7 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …);  

6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, 

technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i 

niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

117 ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe;”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 706) w art. 24 w pkt 4 wyrazy „wykształcenie średnie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 
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Art. 31. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 187 i 1334) w art. 21 w ust. 1b w pkt 3 oraz w art. 22 w pkt 3 wyrazy „wykształcenie 

średnie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 32. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579 i 1810) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 ust. 4 skreśla się wyrazy „gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych”; 

2) w art. 8 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy 

z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ...).”. 

Art. 33. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. 

poz. 224 i 455 oraz z 2015 r. poz. 1132) w art. 11a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która 

ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie 

edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie 

certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 

oraz z 2015 r. poz. 1274) w art. 17 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu 

art. 35 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), w wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579) w art. 7 w ust. 6 w pkt 

2 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe”. 

Art. 36. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 oraz z 2016 r. poz. 1165 i 1228) w art. 22 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „wykształcenie 

średnie techniczne” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie techniczne lub średnie 

branżowe”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjugu4dm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnrygm4da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvgy2ti
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Art. 37. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 642 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21c w ust. 1 w pkt 2 w lit. b w tiret drugim wyrazy „średnie wykształcenie” 

zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 21e w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „wykształcenie średnie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 38. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 552, 904, 960 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 20: 

a) w ust. 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe”, 

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „wykształcenia średniego” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenia średniego lub średniego branżowego”; 

2) w art. 107a w ust. 2 wyraz „ponadgimnazjalnych”, zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”; 

3) w art. 127a w ust. 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

4) w art. 139 w ust. 4 wyrazy „wykształcenia średniego” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenia średniego lub średniego branżowego”. 

Art. 39. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie 

(Dz. U. poz. 539, z 2003 r. poz. 2273 oraz z 2004 r. poz. 873) w art. 8 w ust. 2 w pkt 1 

wyrazy „zasadnicze, średnie” zastępuje się wyrazami „zasadnicze zawodowe, zasadnicze 

branżowe, średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 40. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 

2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1579) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 

w lit. c wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 41. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893) w art. 29 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „średnie” 

zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnrygm4da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjxhayds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjxhayds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojsgiya
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Art. 42. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 

1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) w art. 144 w ust. 2 wyrazy „szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych” 

zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”. 

Art. 43. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.8)) w art. 158 w § 1 w pkt 7 wyraz „średnie” zastępuje 

się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 44. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

795 i 1689) w art. 84 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub 

średnie branżowe”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 

960) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 44 w pkt 5 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 134a w ust. 2 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”. 

Art. 46. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 

544, 1250 i 1579) w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami 

„średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 47. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 

904 i 1361) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 95 w ust. 3 w pkt 8 i 9 wyrazy „średniego wykształcenia” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenia średniego lub średniego branżowego”; 

2)  w art. 96 w ust. 2 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) kontroler ruchu  lotniczego – ukończone 21 lat, oraz: 

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo 

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 

1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633, 960 i 1579. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzuge2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgaytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnrygm4da
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b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego; 

10) praktykant – kontroler ruchu lotniczego – ukończone 18 lat, oraz: 

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo 

b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego;”. 

Art. 48. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań 

koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1414) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) bezpośrednio w związku z uruchomieniem szerokopasmowego dostępu do 

internetu w szkołach i placówkach oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia …. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …).”. 

Art. 49. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych 

szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 

4 w ust. 3 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe”. 

Art. 50. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1727) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „zasadnicze zawodowe”, zastępuje się wyrazami 

„zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe”; 

 2) w art. 59 w ust. 4 w pkt 3 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”. 

Art. 51. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 

2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585, 1159 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 2 w pkt 2: 

a) w lit. a wyrazy „zasadnicze zawodowe, średnie” zastępuje się wyrazami 

„zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe”, 

 b) w lit. c wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”, 

c) w lit. d wyrazy „podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe” zastępuje się 

wyrazami „podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 

branżowe”; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrqga2to
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2) w art. 7 w ust. 8 w pkt 2 wyrazy „średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze 

zawodowe rolnicze” zastępuje się wyrazami „średnie rolnicze, średnie branżowe 

rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze”. 

Art. 52. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) w art. 33a w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje 

brzmienie: 

„a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, 

domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków 

preadopcyjnych, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych określonych w ustawie z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), bez zezwolenia,”. 

Art. 53. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893) w art. 9 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 28 w 

ust. 3 w pkt 1 w lit. d wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 54. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 

2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783) użyte w art. 71 w ust. 1 w pkt 

1 w lit. g, w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 2, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „szkoła 

podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna” zastępuje się użytymi w 

odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „szkoła podstawowa lub szkoła 

ponadpodstawowa”. 

Art. 55. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) w 

art. 37a w ust. 2 w pkt 1 oraz art. 37b w ust. 3 wyrazy „średnie” zastępuje się wyrazami 

„średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 56. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,”; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjrg44dc
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2) w art. 12: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, 

posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na 

stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole 

podoficerskiej; 

3) w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, 

posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub 

zasadnicze branżowe, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w 

ośrodku szkolenia.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub 

bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do 

którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby 

wojskowej; 

3) w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył 

czynną służbę wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze 

zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub 

kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma 

pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego 

(marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).”; 

3) w art. 24 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej 

i ponadpodstawowej;”; 

4) w art. 29 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”; 

5) w art. 36 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) szeregowych zawodowych – posiadanie wykształcenia gimnazjalnego, 

zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego; 

2) podoficerów zawodowych – posiadanie wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego;”. 

Art. 57. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1811) w art. 21 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. także 

w szkole ponadgimnazjalnej – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba 

podlegająca kwalifikacji wojskowej kończy 23 rok życia.”. 

Art. 58. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1518 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- 

-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania 

oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;”; 

2) w art. 15 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowej”, 

–  skreśla się wyrazy „lub gimnazjum”, 

b) w pkt 2 użyty dwukrotnie wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się użytym 

wyrazem „ponadpodstawowej”. 

Art. 59. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1047 i 1893) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnych”, 

zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowych”. 

Art. 60. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2016 r. poz. 710, z późn. zm.9)) w art. 43 w ust. 1: 

1) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w 

przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia … – Prawo 

oświatowe (Dz. U. poz. …),”;  

2) w pkt 26 lit. a otrzymuje brzmienie: 

                                                 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 

1206, 1228 i 1579. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydq
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„a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia …. – 

Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,”; 

3) w pkt 27 wyrazy „gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowym”; 

4) w pkt 29 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, 

lub”. 

Art. 61. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930 i 1583) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 89: 

a) w ust. 2 wyrazy „gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami 

„szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej”, 

b) w ust. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy „szkole ponadgimnazjalnej,”; 

2) w art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy 

administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których 

mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy 

społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla 

rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla 

ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji 

uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub 

odpłatności za te świadczenia.”; 

3) w art. 107 w ust. 5b w pkt 12 wyrazy „gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej” zastępuje 

się wyrazami „szkole podstawowej”. 
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Art. 62. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605) w art. 14 w ust. 13 

wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe”. 

Art. 63. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) w art. 108 w ust. 2 w pkt 5 wyraz „średnie” 

zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 64. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 27a w lit. c:  

– w tiret pierwszym wyrazy „zasadnicze zawodowe” zastępuje się wyrazami 

„zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe”, 

– w tiret drugim wyrazy „zasadniczej szkoły zawodowej” zastępuje się wyrazami 

„zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia”, 

– w tiret trzecim wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”, 

b) w pkt 35 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowej”; 

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w 

terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku 

pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego określonej w przepisach ustawy z dnia … – Prawo oświatowe 

(Dz. U. poz. ….), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe 

młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w 

art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności 

na rynku pracy;”; 

3) w art. 12: 

a)  w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo 

nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły, zdobycie kwalifikacji 

zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego;”, 

– w pkt 2 wyraz „ponadgimnazjalnego” zastępuje się wyrazami 

„ponadgimnazjalnego lub ponadpodstawowego”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują 

rekrutacje młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność 

edukacyjno-szkoleniową oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami 

prowadzącymi szkoły kierują uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i 

placówek, o których mowa w przepisach ustawy z dnia … – Prawo oświatowe.”, 

c) w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub gimnazjum”, 

d) w ust. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej 

albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły,”;  

4) w art. 18c w ust. 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez 

organy określone w przepisach ustawy z dnia … – Prawo oświatowe, 

kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której 

mowa w przepisach ustawy z dnia … – Prawo oświatowe;” 

5) w art. 46 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie z dnia … – Prawo oświatowe.”; 

6) w art. 53e ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania 

w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie 

części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego 

lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.”; 

http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1530072:part=a18(c)u2p6:nr=4&full=1
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7) w art. 55 w ust. 1 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowej”; 

8) w art. 108 w ust. 1 pkt 55 otrzymuje brzmienie: 

„55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia … – Prawo 

oświatowe;”. 

Art. 65. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 27 w ust. 3 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”; 

2) w art. 67 w ust. 5 pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalną” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawową”. 

Art. 66. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176) w art. 9: 

1) w ust. 5 w pkt 2 w lit. f wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”; 

2) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 67. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 130 w ust. 6 wyrazy „gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” zastępuje się 

wyrazami „szkole podstawowej i ponadpodstawowej”; 

2) w art. 169: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie: 

a) świadectwo dojrzałości, lub  

                                                 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 

829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 

i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311. 
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b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub 

c) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub 

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – tytuł 

magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w 

ust. 2”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie stanowią wyniki egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego albo 

wyniki egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i wyniki egzaminu lub 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ujęte odpowiednio na 

świadectwie dojrzałości, zaświadczeniu lub dyplomie, o których mowa w ust. 1 pkt 

1. Senat uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki 

egzaminów stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

 4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie 

określonym na podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia 

uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do 

podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu 

maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, lub gdy 

osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane 

za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem 

maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie.”. 
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Art. 68. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

879 i 960) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Szpital uzdrowiskowy dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci 

udzielające świadczeń opieki zdrowotnej osobom objętym obowiązkiem szkolnym i 

obowiązkiem nauki zapewniają warunki do prowadzenia nauczania i wychowania w 

zakresie i na zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe 

(Dz. U. poz. …).”. 

Art. 69. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2016 r. poz. 224 i 437) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 

ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …);”; 

2) w art. 27 w ust. 8 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”. 

Art. 70. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1310) w art. 48 w pkt 6 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się 

wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 71. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 

904 i 960) w art. 3 w pkt 5 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 72. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z 2015 

r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1228) w art. 17 w ust. 3 w pkt 1 wyraz „średnie” zastępuje się 

wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 73.  W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z 

wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambsguyta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrsgyyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrsgyyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnrygm4da
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mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), 

zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”.”; 

2) w art. 43: 

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. a wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „gimnazjum 

lub ośmioletnią szkołę podstawową”, 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”; 

3) w art. 52c ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego 

albo dyrektor szkoły lub dyrektor jednostki systemu oświaty może ustalić, w 

porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do 

sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane 

na podstawie ust. 6. 

4. W jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę 

produktów, o której mowa w ust. 3, może ustalić dyrektor przedszkola, a w przypadku 

innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną 

inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor jednostki 

systemu oświaty. 

5. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–4, dyrektor przedszkola, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor 

jednostki systemu oświaty są uprawnieni do rozwiązania, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych 

lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez 

odszkodowania.”. 
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Art. 74. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.11)) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawa programowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), uwzględnia 

edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”. 

Art. 75. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych 

osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951, z 2014 r. poz. 1198 

oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), a także w szkołach wyższych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.12)) oraz szkołach wyższych i wyższych 

seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i 

związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych,”.  

Art. 76. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 

1010);”. 

Art. 77. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

                                                 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635, 

z 2014 r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 1887 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 904 i 960. 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 

2013 r. poz. 675, 829, 1005,1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 

860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311. 

http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613&full=1
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1105959&full=1
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także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- 

-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 

wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;”. 

Art. 78. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 902) w art. 6 w ust. 3 w pkt 1 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie 

lub średnie branżowe”. 

Art. 79. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 31a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w 

art. 2 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), żłobek i klub 

dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), podmiot leczniczy, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1638), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w 

art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930 i 1583), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 239 i 395);”; 

2) w art. 31b w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia … – Prawo 

oświatowe;”. 

Art. 80. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.14)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2) w art. 191 w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

                                                 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, 

z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052 i 1228.  
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. 

poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 668. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.22144:part=a191:ver=38&full=1
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3) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę 

podstawową, 

4) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły 

podstawowej.”. 

Art. 81. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, 

o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. 

poz. …);”; 

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie 

przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku 

pracy w okolicznościach określonych: 

1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 

2) w art. 227 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 228 ust. 1 ustawy z dnia … – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.”. 

Art. 82. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 

poz. 1052) w art. 2: 

1) w ust. 1 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „gimnazjum lub ośmioletnią 

szkołę podstawową”; 

2) w ust. 2 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „gimnazjum lub ośmioletniej 

szkoły podstawowej”. 

Art. 83. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1799) w art. 76 w pkt 4 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 84. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 

1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454. 
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1) w art. 11a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy 

administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia …. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ….) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 

uzyskiwane:”; 

2) w art. 54 w ust. 9 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”; 

3) w art. 223 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 

z dnia … – Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone 

w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w 

szczególności:”. 

Art. 85. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.16)) w art. 18 w ust. 4 wyraz „średnie” 

zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 86. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje 

brzmienie: 

„5) ustawie z dnia …. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem 

działalności oświatowej, o której mowa w art. 167 ust. 2 tej ustawy oraz w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);”. 

Art. 87. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 713, 904, 960 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 38 w pkt 7 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 44 w ust. 4 wyraz „średniego” zastępuje się wyrazami „średniego lub średniego 

branżowego”. 

                                                 

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1158, 1259, 

1311, 1830, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 996, 1177 i 1579. 
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Art. 88. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 

i 1171) w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub 

średnie branżowe”. 

Art. 89. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342) w art. 46 w ust. 1 w 

pkt 6 w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„– ustawy z dnia …. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) oraz ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. 

poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),”. 

Art. 90. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 627, 904, 1241 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 31 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …).”; 

2) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h 

ustawy z dnia … – Prawo oświatowe, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie 

ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.”; 

3) w art. 58 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 117 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „średnie” zastępuje się 

wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 91. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, może również być wykonywana przez 

jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia …. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

poz. …).”; 

2) w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 oraz w art. 16 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 
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Art. 92. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia … – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ...), zwanych dalej „szkołami i placówkami 

oświatowymi”;”, 

– w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia … – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą – Prawo 

oświatowe”,”, 

b) w ust. 2 pkt 2a i 3 otrzymują brzmienie: 

„2a) nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;  

3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1–5 oraz 

art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;”; 

2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 20, w art. 14 w pkt 5 i 6, w art. 57 w ust. 1 i 2, w art. 62 w ust. 1, 

w art. 107 w ust. 6 w pkt 1 i w art. 127 w ust. 2 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje 

się wyrazem „ponadpodstawowej”; 

3) w art. 8: 

a) w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: 

„k) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w 

szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

                                                 

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045 i 

1607 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010. 
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b) w pkt 2 lit. b–e otrzymują brzmienie: 

„b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku 

życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których 

sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,  

c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – 

uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według 

rodzajów tych zajęć,  

d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o 

którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych 

rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, 

według typów szkół i klas – dla których wydano opinie, według rodzajów tych 

opinii,  

e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub 

orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o 

którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętemu 

rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, 

według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o 

rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych 

– współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub 

zagrożeniu niedostosowaniem społecznym,”; 

4) w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane dziedzinowe dotyczące: 

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na 

stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w 

urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej 

jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
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oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych – dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników 

wynagrodzenia, 

b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, 

urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i 

placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej 

jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

oświatowe: 

– liczba pracowników, 

– łączna wysokość ich wynagrodzeń, 

– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.”; 

5) w art. 13: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż 

określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i 

opiekuna, o których mowa w art. 32 ust. 5 albo 6 ustawy – Prawo 

oświatowe;”; 

6) w art. 14: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający 

do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, 

w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 

1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy – Prawo 

oświatowe;”, 

http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291247:part=a1u2p1le&full=1
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a32(a)u1:ver=8&full=1
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a6u1p2:ver=8&full=1
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a14(a)u3:ver=8&full=1
http://lex/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a14(a)u4:ver=8&full=1


– 84 – 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka 

i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy – 

Prawo oświatowe;”, 

c) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o 

których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, według 

rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej;”, 

d) pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„27)  korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o 

których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe;”; 

7) w art. 20: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami przeprowadzanymi przez 

okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:”, 

b) w pkt 1 wyrazy „egzaminu gimnazjalnego” zastępuje się wyrazami „egzaminu 

ósmoklasisty”, 

c) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 

lub branżowej szkoły II stopnia;”; 

8) w art. 22 skreśla się wyrazy „i dyrektora gimnazjum”; 

9) w art. 23: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 36 

ust. 9 pkt 2 i ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe;”, 

b) pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) informację, o której mowa w art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe, 

przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby 

kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o 

których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy;”;  
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10) w art. 29: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe:”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 

zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, 

specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – 

Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których 

mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – 

Prawo oświatowe:”, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 

ust. 2–6 ustawy – Prawo oświatowe:”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących 

nauczycielami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:”; 

11) użyte w art. 30, w art. 31 w ust. 1, w art. 42 w pkt 10, w art. 55 w ust. 1 i 2 oraz w art. 57 

w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy „egzamin gimnazjalny” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „egzamin ósmoklasisty”; 

12) w art. 41 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe 
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komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór 

pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których 

mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, do zbiorów danych tych 

podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących 

ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych 

i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy 

– Prawo oświatowe.”; 

13) w art. 42: 

a) w pkt 8 skreśla się wyrazy „i gimnazja”, 

b) w pkt 9 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej”; 

14) w art. 43 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – 

Prawo oświatowe,”; 

15) w art. 58 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralna Komisja 

Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i 

placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 

1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą 

pozyskiwać następujące dane nauczyciela:”; 

16) w art. 106 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) właściwych ministrach – należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa 

w art. 8 ust. 4–8 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących szkoły i 

placówki oświatowe;”; 

17) w art. 107: 

a) w ust. 3: 
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– w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o 

których mowa w art. 127 ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,”, 

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 39 

ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, z uwzględnieniem odległości od 

miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,”, 

b)  w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 36 ust. 9 pkt 

2 oraz ust. 10 i 12 ustawy – Prawo oświatowe;”; 

18) w art. 108: 

a) w ust. 8 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych 

przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby 

fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania 

zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe;”, 

b) w ust. 9 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych 

przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby 

fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania 

zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy – 

Prawo oświatowe;”; 

19) w art. 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których 

mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół 

wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.”. 

Art. 93. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131) w art. 56 w pkt 1: 
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1) w lit. a wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”; 

2) w lit. c wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „ponadgimnazjalnej lub 

ponadpodstawowej”. 

Art. 94. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 82 w ust. 1b w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami 

„ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej”; 

2)  w art. 129 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), 

przepisów o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.”; 

3) w art. 136 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia … – Prawo oświatowe, przepisów ustawy o 

działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.”; 

4) w art. 146 w ust. 5 w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami 

„ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej”. 

Art. 95. W ustawie z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach 

(Dz. U. poz. 1133 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 1607) w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje 

brzmienie: 

„c) obniżenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających z 

nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach 

ponadpodstawowych o nie więcej niż 50%,”. 

Art. 96. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 

2016 r. poz. 281) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyty w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w ust. 2 w różnym przypadku wyraz 

„średnie” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „średnie lub 

średnie branżowe”; 

2) w art. 74 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „ponadgimnazjalne” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowe”. 
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Art. 97. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa (Dz. U. poz. 1203) w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje 

się wyrazem „ponadpodstawowej”. 

Art. 98. W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) w art. 10 w ust. 2 wyraz 

„średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 99. W ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 

2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyraz „średnie” 

zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 100. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 547 oraz z 2016 r. poz. 542) w art. 64 w ust. 4 w pkt 1 i w ust. 6 w pkt 1 wyraz 

„ponadgimnazjalną” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawową”. 

Art. 101. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 3 uchyla się lit. b, 

b) w pkt 4: 

– uchyla się lit. d, e i f w zakresie art. 14 ust. 4a, 

– uchyla się lit. i, 

c) w pkt 5 uchyla się lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a, 2 i 3, 

d) uchyla się pkt 6, 

e) uchyla się pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7, 

f) uchyla się pkt 8; 

2) uchyla się art. 3; 

3) uchyla się art. 5; 

4) w art. 18 uchyla się pkt 6 i 7. 

                                                 

18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357 oraz 

z 2016 r. poz. 35. 
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Art. 102. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1265 oraz z 2016 r. poz. 35) uchyla się art. 5. 

Art. 103. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu 

pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865 oraz z 2016 r. poz. 

1250) w art. 7 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), przepisach o szkolnictwie wyższym 

lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe 

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach 

wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół 

Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o 

stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych”. 

Art. 104. W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

(Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „średnie 

wykształcenie” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 105. W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 

35) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 12 wyrazy „2014/2015–2017/2018” zastępuje się wyrazami 

„2014/2015–2020/2021”;  

2) w art. 19 uchyla się pkt 1. 

Art. 106. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 

późn. zm.19)) w art. 237 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowej”. 

                                                 

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 

1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904. 
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Art. 107. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz z 2015 r. poz. 357) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) uchyla się art. 9–11; 

2) w art. 13 uchyla się ust. 1, 3 i 4; 

3) w art. 16 w ust. 11 w pkt 3 wyrazy „2016/2017” zastępuje się wyrazami „2017/2018”; 

4) uchyla się art. 20. 

Art. 108. W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 

2015 r. poz. 222) w art. 84 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się 

wyrazem „ponadpodstawowej”. 

Art. 109. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 20 w pkt 1 oraz w art. 21 w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy „zasadnicze zawodowe 

lub średnie” zastępuje się wyrazami „zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, 

średnie lub średnie branżowe”; 

2) w art. 21 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „średnie” zastępuje się wyrazami „średnie lub średnie 

branżowe”; 

3) w art. 24 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „średnie wykształcenie” zastępuje się wyrazami 

„wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. 

Art. 110. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579) w art. 51: 

1) w ust. 5 w pkt 4 w lit. b oraz w ust. 6 w pkt 3 w lit. b wyrazy „średnie leśne” zastępuje 

się wyrazem „średnie leśne, średnie branżowe leśne”; 

2) w ust. 6 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) średnie leśne, jeżeli ukończyła technikum leśne lub leśną branżową szkołę II 

stopnia.”. 

Art. 111. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) w art. 9 uchyla się pkt 1. 

Art. 112. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) 

użyty w art. 2 w pkt 6, w art. 9 w pkt 2, w art. 11 w ust. 5 oraz w art. 14 w ust. 2 w pkt 2 i w 
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ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „ponadgimnazjalna” zastępuje się użytym 

w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „ponadpodstawowa”. 

Art. 113. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 pkt 1–7 otrzymują brzmienie: 

„1) świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, świadectwo 

ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i świadectwo ukończenia sześcioletniej 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia– potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

2) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i świadectwo ukończenia 

gimnazjum – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 2 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a) po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty,  

b) po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty 

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie – 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba 

że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) 

określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

4) świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 

lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach, o których 

mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – potwierdza 

nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe określi dla danej 

kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

5) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 
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a) po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu 

warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, albo 

b) po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty  

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie – 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba 

że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe określi dla danej 

kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

6) dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo 

oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

7) świadectwo dojrzałości – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji;”; 

2) w art. 92 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych – 2 osoby;”. 

Art. 114. W ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 2 uchyla się lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, 

b) w pkt 3 uchyla się lit. a; 

2) uchyla się art. 12–15; 

 3) w art. 20 uchyla się pkt 2 i 3. 

Art. 115. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579) w art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 
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także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- 

-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 

wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;”. 

Art. 116. W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. 

poz. …)”. 

Art. 117. W ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) uchyla się art. 8.  

Art. 118. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o 

której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), 

zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”. 

Art. 119. 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, w tym szkoła filialna, staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły 

podstawowej. 

3. 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. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 

podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadzące publiczną szkołę 

podstawową obejmującą część klas szkoły podstawowej może postanowić o zwiększeniu 

liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej 

część klas szkoły podstawowej. 
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Art. 120. 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, zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 121. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o 

którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

może zmienić obwód publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ustalony na podstawie 

przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana obwodu 

następuje po uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.  

2. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, której ustalono 

obwód, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., może złożyć organowi, który wydał 

zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, oświadczenie o rezygnacji z obwodu. 

Art. 122. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której 

mowa w art. 119 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi 

jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole 

podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt 

statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 
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2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w 

art. 119 ust. 1 i 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, o 

której mowa w art. 119 ust. 1, staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą 

podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI, i ulega likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga 

uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa 

obejmująca strukturą organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej 

staje się szkołą, o której mowa w art. 119 ust. 2, i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 

2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga 

uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 123. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 5, osoba prawna niebędąca 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę 

podstawową obejmującą strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w terminie 

do dnia 31 stycznia 2017 r., składa wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie 

dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w zakresie zwiększenia liczby 

klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 122 ust. 1; 

2) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, 

i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku gdy zwiększenie liczby klas dotyczy klas I–

III szkoły podstawowej.  

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w 
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art. 119 ust. 5, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, na złożenie 

opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 14 lutego 2017 r. 

4. W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów, o 

których mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, organ jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia zmiany tego zezwolenia w zakresie 

zwiększenia liczby klas, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r., przedkłada 

organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 

58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, projekt aktu 

założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, obejmującej strukturą 

organizacyjną część klas tej szkoły, oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. Przepis art. 122 ust. 4 stosuje się. 

Art. 124. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 122 ust. 3 i 4 oraz art. 123 ust. 5, 

osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca 

dotychczasową publiczną szkołę podstawową zwraca się do organu jednostki samorządu 

terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji 

obowiązku szkolnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może 

wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej 

prowadzonej przez: 

1) tę jednostkę samorządu terytorialnego; 

2) osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli 

zawarli porozumienie. 

Art. 125. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 122, organ jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej, w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany 

tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 122 ust. 1. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 123 ust. 5, organ jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 
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art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego 

zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 123 ust. 2. 

Art. 126. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym 

szkołę obejmującą strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., informuje organ jednostki samorządu terytorialnego, 

który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, o zamiarze likwidacji, o której mowa w art. 59 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem 31 sierpnia 2017 r. Likwidacja 

szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 127. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, w 

terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, 

który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:  

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole 

podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe; 

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły; 

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających: 

a)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych; 

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 
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prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić 

o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 

r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z 

dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną 

klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega 

wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Niepubliczne szkoły podstawowe zachowują uprawnienia szkół publicznych nabyte 

na podstawie przepisów art. 85 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 124 stosuje się odpowiednio.  

Art. 128. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznej 

szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., 

dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 127 ust. 1. 

Art. 129. 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. 130. 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. 

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. 
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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. 

4. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–3, w zakresie kontynuowania przez 

tych uczniów nauki języka obcego nowożytnego, stosuje się przepisy wydane na podstawie 

art. 164 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe. 

5. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–3, przepis art. 130 ust. 2 ustawy – 

Prawo oświatowe stosuje się. 

Art. 131. 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: 

1) przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 

lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2) przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

3) włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 

lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

4) włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

5) przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe; 

6) przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy – Prawo oświatowe; 

7) włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe; 

8) włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 

– Prawo oświatowe; 



– 101 – 

9) przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe; 

10) włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 

– Prawo oświatowe. 

4. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 1–4, może 

nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r. 

5. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 5–8, może 

nastąpić z dniem 1 września 2019 r. 

6. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 9 i 10, może 

nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 

2019 r. 

7. Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę, o którym mowa w ust. 2 i 4–6, uznaje 

się za dzień odpowiednio przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 

i 9, albo włączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10. 

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. 129. 

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. 

12. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zmienić obwód, o 

którym mowa w ust. 11. W przypadku publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną zmiana obwodu następuje 

po uzgodnieniu z tą osobą. Przepisy art. 17 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, stosuje się. 

13. Trzyletnie liceum ogólnokształcące albo czteroletnie technikum, utworzone zgodnie 

z ust. 3 pkt 1–4, z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. Przepisy art. 148 ust. 2–4, art. 149–152, 

art. 154 ust. 2–4, art. 155–162 i art. 186–192 stosuje się. 
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14. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3 pkt 1–4 oraz pkt 9 i 

10, która rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się. 

15. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3, która rozpocznie 

działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., 

przepisów art. 89 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

Art. 132. 1. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły 

podstawowej, o której mowa w art. 131 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. 131 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. 131 ust. 3, przepisy art. 151, art. 157, 

art. 167 i art. 189 stosuje się.  

Art. 133. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 

stycznia 2017 r., wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie: 

1) dotychczasowego publicznego gimnazjum – w przypadku przekształcenia publicznego 

gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1; 

2) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej – w przypadku włączenia 

publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2. 

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły 

podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie publicznego 

dotychczasowego gimnazjum, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczną 

ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 131 ust. 2. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
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1) dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, 

określony zgodnie z art. 131 ust. 2;  

2) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I, II i III 

publicznej szkoły podstawowej – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, 

o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1. 

4. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego 

gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1, 

osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada 

organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 

58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole 

podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt 

statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych; 

4) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, 

i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia gimnazjum, o którym 

mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego 

gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1, 

dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3: 

1) dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła 

podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.; 

2) przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 

stycznia 2019 r. – jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna 

działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. 

6. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 

1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przedkłada się odpowiednio w terminie do: 
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1) dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasach I–III publicznej szkoły 

podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018; 

2) dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie w klasach 

I–III publicznej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 

2018/2019 albo 2019/2020. 

7. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego 

gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1, 

organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie 

dotychczasowego publicznego gimnazjum, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub 

dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o: 

1) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do 

dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.; 

2) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio 

do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r. 

Art. 134. 1. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w 

art. 131 ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o 

którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, w terminie odpowiednio do dnia 

10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje 

zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 133 ust. 4 pkt  

1–3, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy 

programowej. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią 

szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas 

zgodnie z art. 129. 

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły 

podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej, w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 

2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie 
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dokumentów, o których mowa w art. 133 ust. 4 pkt 1–3. Zezwolenie zawiera postanowienia o 

prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego 

gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 129. 

Art. 135. 1. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa 

w art. 133 ust. 4 pkt 1–3, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 

134 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym 

mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum lub dotychczasowej publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia. 

2. W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 133 ust. 4 

pkt 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał zmiany zezwolenia na 

założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum lub dotychczasowej publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej zgodnie z art. 134, cofa to zezwolenie. 

Art. 136. 1. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w 

art. 131 ust. 1 pkt 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, odpowiednio w terminie do dnia 

31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r., może złożyć 

wniosek o ustalenie obwodu tej szkole. 

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły 

podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, osoba prawna niebędąca jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną 

sześcioletnią szkołę podstawową lub dotychczasowe publiczne gimnazjum może, 

odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 

31 stycznia 2019 r.: 

1) złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu – jeżeli dotychczasowej publicznej 

sześcioletniej szkole podstawowej ustalono obwód; 

2) złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole – jeżeli dotychczasowej publicznej 

sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu. 

3. Obwód ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym dla dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, o której 

mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, może być zmieniony, w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę. 
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Art. 137. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 

stycznia 2017 r., wniosek o zmianę: 

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, 

o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym – w 

przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 1 

pkt 1; 

2) wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji 

szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej 

ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2. 

2. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej 

szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, wpis dotychczasowego 

niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem 

rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  

1) dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, 

określony zgodnie z art. 131 ust. 2;  

2) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I, II i III 

niepublicznej szkoły podstawowej – w przypadku przekształcenia niepublicznego 

gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1. 

4. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia 

niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 131 ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub 

osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu 

do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym:  

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole 

podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe; 



– 107 – 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe; 

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły; 

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających: 

a)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych; 

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki; 

7) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić niepubliczna szkoła, 

i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, 

o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia 

niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 131 ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–6: 

1) dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli niepubliczna ośmioletnia 

szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.; 

2) przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 

stycznia 2019 r. – jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna 

działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. 

6. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 

ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 7, przedkłada się odpowiednio w terminie do: 

1) dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasach I–III publicznej szkoły 

podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018; 

2) dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie w klasach 

I–III niepublicznej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 

2018/2019 albo 2019/2020. 

7. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia 

niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 131 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu 

dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której 

mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 
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prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, 

może postanowić o: 

1) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do 

dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.; 

2) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio 

do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r. 

8. Niepublicznym szkołom podstawowym utworzonym zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 2 

przysługują uprawnienia szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie 

przepisów art. 176 ustawy – Prawo oświatowe. 

9. Przepisu art. 82 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

nie stosuje się. 

Art. 138. 1. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa 

w art. 131 ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu 

niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie odpowiednio do dnia 

10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje 

zmiany tego wpisu, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 137 ust. 4 pkt 1–6, 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. 

Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez ośmioletnią szkołę podstawową klas 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 129. 

2. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej 

szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu 

terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznej szkoły podstawowej do ewidencji szkół 

niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 

2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 137 ust. 4 pkt 1–6. Wpis do ewidencji uwzględnia 

prowadzenie przez ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do 

czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 129. 

Art. 139. 1. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa 

w art. 137 ust. 4 pkt 1–6, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 
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138 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego 

niepublicznego gimnazjum lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu.  

2. W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 137 ust. 4 

pkt 7, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego 

niepublicznego gimnazjum lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie art. 138, dokonuje wykreślenia tego 

wpisu. 

Art. 140. 1. W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest 

zadaniem własnym, przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum 

ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 

3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, dokonuje się po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 13 

ustawy – Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie 

odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest 

zadaniem własnym.  

2. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe 

publiczne gimnazjum, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, i 

prowadząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w: 

1) art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio 

liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową,  

2) art. 8 ust. 13 ustawy – Prawo oświatowe, branżową szkołę I stopnia 

– dokonuje włączenia tego gimnazjum odpowiednio do tego liceum, technikum albo 

branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, porozumienie 

to dostosowuje się w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum. 

3. W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest 

zadaniem własnym: 

1) przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum 

albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9,  

2) włączenia tego gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo 

branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10 
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– dokonuje się po zmianie porozumienia zawartego, na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, z jednostką samorządu terytorialnego, 

dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, w zakresie prowadzenia klas 

dotychczasowego gimnazjum. 

4. Porozumienia, o których mowa w ust. 1–3, zawierają w szczególności: 

1) dzień rozpoczęcia działalności odpowiednio przez liceum ogólnokształcące, technikum 

albo branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 131 ust. 4–6; 

2) postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez liceum ogólnokształcące, technikum 

albo branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 129. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 13, porozumienia, o których mowa w 

ust. 1 i 2, pozostają w mocy. 

6. W przypadku braku zmiany porozumienia, o którym mowa w ust. 3, porozumienia 

zawarte na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, na mocy których gimnazjum prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, 

do której zadań własnych nie należy zakładanie i prowadzenie gimnazjum, pozostają w mocy, 

aż do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 129. 

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do miast na prawach powiatu. 

Art. 141. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa wniosek o zmianę: 

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, do organu 

jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku 

przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 

i 9; 

2) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, na założenie odpowiednio dotychczasowego publicznego liceum 

ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego technikum albo dotychczasowej 

publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, do organu jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku włączenia publicznego 

gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego 

technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 

pkt 3, 4, 7, 8 i 10; 
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3) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie 

publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej 

branżowej szkoły I stopnia, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał 

to zezwolenie – w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do 

publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej 

branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się, w terminie do dnia: 

1) 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 1–4; 

2) 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 5–8; 

3) 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 9 i 10. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  

1) dzień rozpoczęcia działalności przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne 

technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 131 ust. 

4–6; 

2) określenie typu publicznej szkoły – w przypadku przekształcenia publicznego 

gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9; 

3) wskazanie miejsca prowadzenia publicznej szkoły wraz z informacją o jej warunkach 

lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

realizacji zadań statutowych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym liceum 

ogólnokształcącym, publicznym technikum albo publicznej branżowej szkole I stopnia, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, 

publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu 

tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych – w przypadku 
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przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 

9; 

4) pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła publiczna, i 

najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9. 

5. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 2, 6 i 9, które rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2018 r. albo 1 września 

2019 r., do wniosku dołącza się także opinie, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, z tym że o opinie występuje osoba prowadząca dotychczasowe publiczne 

gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum. 

6. Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 4, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy 

praktyczna nauka zawodu w publicznym technikum lub publicznej branżowej szkole I stopnia 

jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych. 

7. W przypadku szkół, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 4, 6 i 8–10, które 

rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym 

mowa w ust.1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. 

8. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 

3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym 

mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na wniosek osoby prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe 

gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 4 

i ust. 5, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 

28 lutego 2018 r. albo 28 lutego 2019 r. 

9. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje: 

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 – 

w przypadku przekształcania publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 

pkt 1 i 5, 
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2) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 – w 

przypadku przekształcania publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 

2, 6 i 9, 

3) kopie dokumentów stanowiących podstawę wydania zezwolenia na założenie 

dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz kopię tego zezwolenia – w przypadku 

przekształcania publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 

9 

– do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum 

ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na 

terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo 

branżowa szkoła I stopnia. 

10. Przepisów ust. 9 nie stosuje się do miast na prawach powiatu. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu 

terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować 

odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia. 

Art. 142. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 141 ust. 

9, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do 

dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany: 

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 141 ust. 4 pkt 1–3 – w przypadku przekształcania 

publicznego gimnazjum w publiczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 

131 ust. 3 pkt 1 i 5; 

2) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 141 ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i 

wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych – w przypadku 

przekształcania publicznego gimnazjum w publiczne technikum albo publiczną 

branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9; 
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3) zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na 

założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, 

publicznej zasadniczej szkoły zawodowej albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, na 

podstawie dokumentów, o których mowa w art. 141 ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku 

włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, 

o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera postanowienia o prowadzeniu 

odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum oraz publiczną 

branżową szkołę I stopnia: 

1) klas dotychczasowego publicznego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie 

z art. 129, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1; 

2) klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji 

tych klas zgodnie z art. 166 – w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do 

branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 10. 

3. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego 

publicznego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez 

publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I 

stopnia, określonym zgodnie z art. 131 ust. 4–6. 

Art. 143. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w 

art. 141, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 i 

2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w: 

1) art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie 

dotychczasowego publicznego gimnazjum, dotychczasowego publicznego liceum 

ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego technikum albo dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej,  

2) art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia 

– odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia. 
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Art. 144. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:  

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, 

o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do 

organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu – w przypadku 

przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 

6 i 9; 

2) wpisu dotychczasowego niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego 

technikum albo zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o 

której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do 

organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu, w przypadku 

włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum 

ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I 

stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10; 

3) wpisu niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo 

niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której 

mowa w art. 168 ustawy – Prawo oświatowe, do organu jednostki samorządu 

terytorialnego, który dokonał tego wpisu, w przypadku włączenia niepublicznego 

gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego 

technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się, w terminie do dnia: 

1) 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 1–4; 

2) 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 5–8; 

3) 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 9 i 10. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  

1) dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, 

niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie 

z art. 131 ust. 4–6; 

2) określenie typu niepublicznej szkoły – w przypadku przekształcenia niepublicznego 

gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9; 
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3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o jej warunkach 

lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

realizacji zadań statutowych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym 

liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej 

szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo 

niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe; 

3) pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła niepubliczna, 

i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, 

o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 3, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy 

praktyczna nauka zawodu w niepublicznym technikum lub niepublicznej branżowej szkole I 

stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.  

6. W przypadku szkół, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 10, które 

rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. 

7. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do 

ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać 

inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie później jednak niż 

odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 

28 lutego 2019 r. 
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8. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje: 

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 – 

w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 

3 pkt 1 i 5, 

2) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 – w 

przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 3 

pkt 2, 6 i 9, 

3) kopie dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu dotychczasowego 

niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz kopię zaświadczenia o 

wpisie do tej ewidencji – w przypadku przekształcania publicznego gimnazjum, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9  

– do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum 

ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na 

terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo 

branżowa szkoła I stopnia. 

9. Przepisów ust. 8 nie stosuje się do miast na prawach powiatu. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu 

terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować 

odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia. 

Art. 145. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 144 

ust. 10, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo 

do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany: 

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, 

o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

podstawie dokumentów, o których mowa w art. 144 ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku 

przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące, o 

którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1 i 5; 

2) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, 

o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

podstawie dokumentów, o których mowa w art. 144 ust. 4, oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków 
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nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych – w 

przypadku przekształcania niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo 

niepubliczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 2, 6 i 9; 

3) wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego 

technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo niepublicznej dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa 

odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz 

w art. 168 ustawy – Prawo oświatowe, na podstawie dokumentów, o których mowa w 

art. 144 ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum 

odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum 

albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 

7, 8 i 10. 

2. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia 

postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, 

niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia: 

1) klas dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas 

zgodnie z art. 129, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1; 

2) klas dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 166 – w przypadku włączenia dotychczasowego 

gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 10. 

3. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego 

liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I 

stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, wpis dotychczasowego 

niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem włączenia 

tego niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, 

niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, określonym 

zgodnie z art. 131 ust. 4–6. 

Art. 146. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w 

art. 144 ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 145 ust. 1 

pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 144 ust. 10, odmawia 

dokonania zmiany wpisu niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum 
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ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia 

do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy – Prawo oświatowe.  

Art. 147. 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. 148. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe 

trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z 

ust. 1. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na 

rok szkolny 2019/2020. 

Art. 149. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych 

kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, o 

którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 365. 

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do 

klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

Art. 150. 1. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 148, prowadzi się klasy dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do 

czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 149. 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 
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Art. 151. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:  

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 150, 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 

150; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, 

art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v, 

art. 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 366. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata 

szkolne 2017/2018–2019/2020 do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum 

ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami 

międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego 

mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z 

oddziałami mistrzostwa sportowego. 

Art. 152. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 

2020 r. staje się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 
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2. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w 

roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. 

staje się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

3. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w 

roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się 

uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

4. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–3, przepisy wydane na podstawie 

art. 164 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 153. 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. 154. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się 

pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo 

oświatowe. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe 

czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza 

jego przekształcenie w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. 

Art. 155. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych 

kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.  

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum, o którym mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być 

tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 365. 

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do 

klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum.  

Art. 156. 1. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum, o 

którym mowa w art. 81, prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie 

z art. 155. 
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2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego 

czteroletniego technikum. 

Art. 157. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:  

1) dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 156, dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w 

art. 156; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 

2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 

5, 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v, art. 20z–20zf ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 366. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 

2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 

20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018–2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami 

dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, 

technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z 

oddziałami mistrzostwa sportowego. 

Art. 158. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku 

szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się 



– 123 – 

uczniem klasy I pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym 

kształcił się ten uczeń. 

2. Uczeń klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 

2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem 

klasy II pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym kształcił 

się ten uczeń. 

3. Uczeń klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 

2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy IV, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem 

klasy III pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym kształcił 

się ten uczeń. 

4. Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 

2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV 

pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten 

uczeń. 

5. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–4, przepisy wydane na podstawie 

art. 164 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 159. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe publiczne liceum ogólnokształcące lub 

dotychczasowe publiczne technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży 

organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

albo w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów 

tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 
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prowadzącej odpowiednio publiczne liceum ogólnokształcące lub publiczne technikum, może 

postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 

lutego 2019 r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, liceum ogólnokształcące oraz technikum, o którym mowa 

odpowiednio w art. 148 lub art. 154, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z 

art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której 

mowa w art. 89 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 160. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym 

mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio 

publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, w terminie do dnia 

10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których 

mowa w art. 159 ust. 1. 

Art. 161. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum 

ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 

31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał 

wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy – Prawo 

oświatowe:  

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 

2) statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo 

niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe; 

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o jej warunkach 

lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych, a w przypadku technikum – także miejsca realizacji praktycznej 

nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

realizacji zadań statutowych. 
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2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej odpowiednio niepubliczne liceum ogólnokształcące lub technikum, może 

postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 

28 lutego 2019 r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne 

technikum, o którym mowa odpowiednio w art. 148 lub art. 154, ulega likwidacji z dniem 

31 sierpnia 2020 r. Przepisy art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 162. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu odpowiednio 

niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum do ewidencji szkół 

niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, albo art. 168 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 

10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa 

w art. 161 ust. 1. 

Art. 163. 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. 164. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa 

staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo 

oświatowe. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 

zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I 

stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.  

5. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje 

się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 
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Art. 165. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej, a w latach następnych kolejne klasy tej szkoły.  

2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do 

klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.  

Art. 166. 1. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w branżowej szkole I stopnia, o 

której mowa w art. 164, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż 

do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 165. 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 

zasadniczych szkół zawodowych. 

3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

Art. 167. 1. Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I 

branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata 

szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, 

art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v, 

art. 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie 

dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych, a także przepisy 

wydane na podstawie art. 366. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata 

szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy – Prawo oświatowe. 
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6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata 

szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I 

stopnia mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi 

lub z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

Art. 168. 1. Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku 

szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się 

uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym 

kształcił się ten uczeń. 

2. Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę 

w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do 

klasy II, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia 

prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń. 

3. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku 

szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się 

uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym 

kształcił się ten uczeń. 

4. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę 

w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji do 

klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia 

prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń. 

5. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem 

klasy III branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym kształcił 

się ten uczeń. 

6. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął 

naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył klasy III, 

z dniem 1 lutego 2020 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia prowadzącej 

kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń. 

7. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–6, przepisy wydane na podstawie 

art. 164 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 169. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do 
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dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał 

zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I 

stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu 

tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o 

przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, publiczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 164, 

ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. 

Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

Art. 170. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym 

mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na 

założenie publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., 

dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 169 

ust. 1. 

Art. 171. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie 

do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który 

dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:  



– 129 – 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I 

stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – 

Prawo oświatowe;  

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o jej warunkach 

lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych i miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w 

pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o 

przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 

164, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Przepisy art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 172. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu 

dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół 

niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na 

podstawie dokumentów, o których mowa w art. 171 ust. 1. 

Art. 173. Niepubliczne licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 148, niepubliczne 

technika, o których mowa w art. 154, i dotychczasowe niepubliczne zasadnicze szkoły 

zawodowe, o których mowa w art. 164, które przed dniem 1 września 2017 r. uzyskały 

uprawnienia szkoły publicznej, zachowują te uprawnienia.  

Art. 174. 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 
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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. 

Art. 175. 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. 

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą 

policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 

szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo 

oświatowe, zgodnie z ust. 2. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w 

rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 177. 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. 178. 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, 
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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. 

Art. 179. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI dotychczasowej szkoły 

podstawowej dla dorosłych, a w przypadku szkoły 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 do szkoły podstawowej dla 

dorosłych, w której kształcenie w klasie VI rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w 

mocy. 

3. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na 

semestr pierwszy klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych.  

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. 

5. Z dniem 1 lutego 2018 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli 

semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się 

słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych. 

6. Słuchacz semestru pierwszego klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, który: 

1) rozpoczął naukę w semestrze pierwszym w tej szkole od lutego 2017 r. i który w roku 

szkolnym 2016/2017 nie ukończył tego semestru, 

2) rozpoczął naukę w semestrze drugim w tej szkole od września 2017 r. i który w roku 

szkolnym 2017/2018 nie ukończył tego semestru 

– zostaje skreślony z listy słuchaczy.  

7. Słuchacz, o którym mowa w ust. 6, może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.  
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Art. 180. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej dla dorosłych, 

utworzonej zgodnie z art. 178, prowadzi się także semestr drugi klasy VI dotychczasowej 

szkoły podstawowej dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tej klasy zgodnie z art. 179. 

Art. 181. Do szkół podstawowych dla dorosłych, o których mowa w art. 178, stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące ośmioletnich szkół podstawowych.  

Art. 182. 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., 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 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 której kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy. 

Art. 183. 1. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla 

dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2016 r. i który w 

roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla 

dorosłych, może: 

1) z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły 

podstawowej dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od lutego 2017 r. 

2. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2017 r. i który w roku 

szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I gimnazjum dla 

dorosłych, z dniem 1 września 2017 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII 

szkoły podstawowej dla dorosłych. 
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3. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który 

rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2017 r. i który w roku szkolnym 

2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, z 

dniem 1 lutego 2018 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VII szkoły podstawowej 

dla dorosłych. 

4. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku 

szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla 

dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. może: 

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych 

albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych. 

5. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku 

szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II gimnazjum dla 

dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII 

szkoły podstawowej dla dorosłych. 

6. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2018 r. i który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla 

dorosłych, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły 

podstawowej dla dorosłych. 

7. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2018 r. i który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III, z dniem 1 lutego 2019 

r. może: 

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych 

albo 

2) powtarzać semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych. 

8. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. może: 
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1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych 

albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych. 

9. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III gimnazjum dla 

dorosłych, z dniem 1 września 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII 

szkoły podstawowej dla dorosłych. 

10. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, 

który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2019 r. i który w roku 

szkolnym 2019/2020 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się słuchaczem 

semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych. 

Art. 184. 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 przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej 

ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów. 

Art. 185. 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. 186. 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 jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 
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4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. 

Art. 187. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych 

kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w 

przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I 

rozpoczęło się w lutym 2020 r. – z dniem 1 lutego 2021 r.  

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 365. 

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do 

klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.  

Art. 188. 1. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 186, prowadzi się klasy 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do czasu 

likwidacji tych klas zgodnie z art. 187. 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Art. 189. 1. Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:  

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, o których 

mowa w art. 188, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 

188; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 
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4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 

pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2–4 i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v, art. 20z–20zf 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, a także przepisy wydane na 

podstawie art. 366. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 190. 1. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2020 r. może: 

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

2. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy 

klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. 

może: 

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

3. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. 

staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 
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4. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr 

pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 

2021 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

5. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. 

może: 

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

6. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy 

klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. 

może: 

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

7. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. 

staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 

8. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr 

pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 
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2022 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

9. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. 

może: 

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

10. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. może: 

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

2) powtarzać semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

11. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od 

lutego 2022 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi 

klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. 

staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 

12. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od 

września 2022 r. i który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2023 r. staje się słuchaczem semestru 

drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Art. 191. Do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, o których mowa w art. 186, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 159, art. 160, art. 161 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 i 3 oraz 

art. 162.  
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Art. 192. W przypadkach, o których mowa w art. 183 ust. 1, 4, 7 i 8 oraz art. 190 ust. 1, 

2, 5, 6, 9 i 10, słuchacz, który uczęszcza do szkoły dla dorosłych jako osoba, która ukończyła 

15 albo 16 lat, i który nie otrzymał promocji na następny semestr, powtarza odpowiedni 

semestr szkoły dla dorosłych albo staje się słuchaczem odpowiedniego semestru odpowiednio 

szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII, lub 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Art. 193. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół 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 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. 120, 

art. 121, art. 131 ust. 8–12 i art. 178–183 stosuje się odpowiednio. 

Art. 194. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 

ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole 

podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt 

statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1, 
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może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 lipca 2017 r. 

3. W przypadku publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 193 

ust. 1 prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną, przepisy art. 121, art. 125, art. 126 i art. 139 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 122 ust. 3 i 4 i art. 129 stosuje się odpowiednio. 

Art. 195. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół 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. 197. 

2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół 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. 197. 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy 

zespół 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. 149–152, art. 155–158 i art. 186–192 stosuje się odpowiednio.  

Art. 196. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 195 

ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym albo w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo 

oświatowe: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 
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2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów 

tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 195 ust. 1 lub 

2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż 

do dnia 28 lutego 2019 r. 

3. W przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa 

w art. 195 ust. 1, oraz pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 195 ust. 1, 

prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną, przepisy art. 160 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 159 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 197. 1. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego 

w skład dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 195 ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 131–136, art. 140–143 i art. 182–184, z tym że w wyniku 

przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 131 i art. 184, nie mogą 

powstać zespoły 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, o którym mowa w art. 195 ust. 1 i 2, dotychczasowego 

gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 131 i art. 184.  

Art. 198. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową 

szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.  

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy 

zespół szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1. 
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3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I 

stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 131 ust. 8–12 i 

art. 164 ust. 4 i 5, art. 165–168 stosuje się odpowiednio. 

Art. 199. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 

fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 198 

ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I 

stopnia, zawierającej imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich 

kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu 

tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 198 ust. 1, 

może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 lipca 2017 r. 

3. W przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 198 ust. 1, 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną, przepisy art. 170 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 169 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

Art. 200. 1. Szkoły wchodzące w skład zespołów szkół innych niż zespoły szkół, o 

których mowa w art. 193 ust. 1, art. 195 ust. 1 i 2 oraz art. 198 ust. 1, podlegają zmianom 

organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że w 

wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 131 i art. 184, nie 

mogą powstać zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu. 
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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. 131 i art. 184. 

Art. 201. Dotychczasowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a–3g ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zespoły tych szkół podlegają zmianom 

organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że 

kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister, o 

którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3a–3g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 202. 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. 203. 1. Dotychczasowe gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum ogólnodostępne z 

oddziałami dwujęzycznymi można: 

1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę 

podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 

ustawy – Prawo oświatowe; 

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 

ustawy – Prawo oświatowe; 

3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące 

dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi; 

4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego 

dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi; 

5) przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z 

oddziałami dwujęzycznymi; 

6) włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z 

oddziałami dwujęzycznymi. 

2. Dotychczasowe gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi można: 
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1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę 

podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi, 

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi, 

3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z 

oddziałami międzynarodowymi, 

4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z 

oddziałami międzynarodowymi, 

5) przekształcić odpowiednio w technikum albo technikum z oddziałami 

międzynarodowymi, 

6) włączyć odpowiednio do technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi, 

7) przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia 

z oddziałami międzynarodowymi, 

8) włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z 

oddziałami międzynarodowymi 

– z zastrzeżeniem art. 269. 

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; 
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5) przekształcić odpowiednio w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa 

sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa 

sportowego; 

6) włączyć odpowiednio do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa 

sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa 

sportowego; 

7) przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia 

sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I 

stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego; 

8) włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia 

sportowej, branżowej szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I 

stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego. 

4. W przypadku przekształcenia albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym 

mowa w ust. 1–3, odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum 

ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia. o których mowa w ust. 1 pkt 

1–6, ust. 2 pkt 1–8 i ust. 3 pkt 1–8, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy 

dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów. 

Art. 204. 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.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w oddziale, o którym 

mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 



– 146 – 

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. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 205. 1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na 

lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego 

technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 131 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 203 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 

1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia 

działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 131 ust. 2 i 4–6 przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 

2017/2018 i 2018/2019 do klasy I publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia czynności 

dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w 

art. 20a ust. 2 i 3, art. 20wa ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z, art. 20zb ust. 1, art. 20zc ust. 9, art. 20zd i 

art. 20ze ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne: 

1) 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

2) 2019/2020 do klasy publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego 

pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia 

– czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa 

odpowiednio w art. 130 ust. 2 i 3, art. 154 ust. 2, 4, 6 i 9, art. 155, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 

9, art. 160 i art. 161 ustawy – Prawo oświatowe, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1. 
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Art. 206. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: 

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 

publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ 

prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową; 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator 

oświaty. 

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną 

formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 

2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 

kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym 

że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do 

końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się 

odpowiednio. 

4. Przepis art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do 

klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o 

której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, z tym że terminy, które 

miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. 

Przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 207. 1. Jeżeli w danej szkole podstawowej są zorganizowane co najmniej dwa 

oddziały klas I–VI, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 jednostka samorządu 

terytorialnego prowadząca tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych 
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oddziałów danej klasy miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, położonej na terenie tej jednostki samorządu 

terytorialnego, niż szkoła podstawowa, w obwodzie której ci uczniowie mieszkają. W tym 

przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

2. W latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 jednostka samorządu terytorialnego może 

wskazać uczniom oddziałów odpowiednio klas VII i VIII miejsce realizacji obowiązku 

szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, położonej 

na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego, niż szkoła podstawowa, w obwodzie której 

ci uczniowie mieszkają. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie 

stosuje się. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego 

może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną, jeżeli zawarli porozumienie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – 

Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018–2023/2024 nie 

zorganizowano oddziału danej klasy, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej 

szkoły organ jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku 

szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez: 

1)  tę jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)  osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli 

zawarli porozumienie. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 208. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających 

siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem: 
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a) szkół podstawowych, o których mowa w art. 119 i art. 178 ust. 1, 

b) szkół podstawowych, o których mowa w art. 131 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 

art. 203 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, 

 c) szkół podstawowych, o których mowa w art. 193 ust. 1 

– prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, którym ustalono 

obwód; 

2) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów albo włączenia tych gimnazjów 

do ośmioletnich szkół podstawowych, o których mowa w art. 131 ust. 1, art. 184 ust. 1 

pkt 1 i 2 oraz art. 203 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, którym ustalono obwód, w 

tym: 

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określony 

zgodnie z art. 131 ust. 2, 

b) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I 

ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 131 ust. 1 i art. 203 ust. 1 

pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2; 

3) plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, o 

których mowa w art. 131 ust. 8, oraz granice obwodów tych gimnazjów i klas 

gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem:  

a) gimnazjów, które zakończą działalność zgodnie z art. 129 ust. 1 i art. 182 ust. 1, 

b) klas gimnazjów, o których mowa w art. 131 ust. 8; 

4) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice 

obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2019 r. 

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których 

mowa w ust. 1, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 
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4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może obejmować zmianę uchwały o sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

5. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami: 

1) o pełnej strukturze organizacyjnej; 

2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. 

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy likwidacji i przekształceń szkół innych 

niż dokonywanych na podstawie art. 119, art. 129, art. 131 ust. 1 i 3, art. 178, art. 182, 

art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 193 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 pkt 1 

i 2. 

Art. 209. 1. Uchwała, o której mowa w art. 208 ust. 1, nie stanowi aktu prawa 

miejscowego. 

2. Uchwałę, o której mowa w art. 208 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Art. 210. 1. Uchwałę, o której mowa w art. 208 ust. 1, przekazuje się właściwemu 

kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty. 

2. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. 

3. Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 208, w zakresie, o 

którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 1–3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z 

prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez 

jednostki samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki, a w przypadku, o którym mowa w art. 208 ust. 4, także możliwość realizacji 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na 

terenie danej gminy. 

4. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które 

należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 212.  

5. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej 

zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego. 
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Art. 211. Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 208 ust. 1, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.  

Art. 212. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 210 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 

marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

2. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o 

której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w 

art. 210 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. 

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w 

uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których 

mowa w art. 210 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora 

oświaty. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół 

podstawowych, o których mowa w art. 119 ust. 5, szkół podstawowych, o których mowa w 

art. 131 ust. 1, szkół podstawowych dla dorosłych, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2, 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i w tej części zawiera: 

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły; 

2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły określony zgodnie z art. 131 ust. 2; 

3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I szkoły podstawowej. 

5. Do ustalania planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granic 

obwodów tych szkół, o którym mowa w art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, na okres od dnia 

1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 213. 1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 212, w terminie do 

dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., 

z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa. 
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3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 212, ustalenia obwodów lub 

zmiany obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dokonuje się na rok szkolny 

2018/2019 i lata następne.  

4. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 212, do przekształcenia 

dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa 

w art. 131 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 203 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 

ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje się przepisy art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej  na podstawie 

art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje 

się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe.  

Art. 214. W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 212, 

przepisy art. 208–213 stosuje się odpowiednio. 

Art. 215. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym 

ustawą – Prawo oświatowe. 

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności: 

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z 

uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i 

młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach 

leczniczych, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostkach 

pomocy społecznej, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem: 

a) dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, w tym trzyletnich liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych i dotychczasowych czteroletnich techników, 

b) dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych 

czteroletnich techników, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1–4, art. 184 ust. 1 

pkt 3 i 4 oraz art. 203 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–6 i ust. 3 pkt 3–6,  
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c) szkół podstawowych specjalnych, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2,  

d) szkół podstawowych specjalnych, o których mowa w art. 131 ust. 1, art. 202 oraz 

art. 203 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2,  

e) szkół podstawowych specjalnych, o których mowa w art. 193 ust. 1, 

f) gimnazjów specjalnych, które zakończą działalność zgodnie z art. 129 ust. 1, 

g) klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych, o których mowa w art. 131 ust. 8; 

2) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z 

uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w 

podmiotach leczniczych, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w 

jednostkach pomocy społecznej, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo 

oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w 

okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem:  

a) branżowych szkół I stopnia, o których mowa w art. 164 ust. 1,  

b) branżowych szkół I stopnia, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 9 i 10 oraz art. 

203 ust. 2 pkt 7 i 8 oraz ust. 3 pkt 7 i 8,  

c) branżowych szkół I stopnia, o których mowa w art. 198 ust. 1, 

d) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, o których mowa w art. 174 ust. 2, 

e) szkół policealnych, o których mowa w art. 176 ust. 2, 

f) klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w 

art. 166; 

3) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów albo włączenia tych 

gimnazjów odpowiednio do publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych 

techników, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, publicznych szkół 

podstawowych specjalnych lub publicznych branżowych szkół I stopnia, o których 

mowa w art. 131 ust. 1 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 203 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt  

3–8 i ust. 3 pkt 3–8, w tym: 

a) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 131 ust. 2 i 

4–6, 

b) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I szkoły 

podstawowej – w przypadku szkół podstawowych specjalnych, o których mowa w 

art. 131 ust. 1 i art. 202; 
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4) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz klas dotychczasowych 

trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 150 i art. 188, oraz klas 

dotychczasowych czteroletnich techników, o których mowa w art. 156, od dnia 

1 września 2019 r. 

3. Uchwała nie dotyczy likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywanych na 

podstawie art. 119, art. 129, art. 131 ust. 1 i 3, art. 148 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 164 ust. 1, 

art. 174 ust. 2, art. 176 ust. 2, art. 186, art. 195 ust. 1 i 2, art. 198 ust. 1 i art. 203 ust. 1  

pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–8 i ust. 3 pkt 3–8. 

Art. 216. 1. Uchwała, o której mowa w art. 215 ust. 1, nie stanowi aktu prawa 

miejscowego. 

2. Uchwałę, o której mowa w art. 215 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Art. 217. 1. Uchwałę, o której mowa w art. 215 ust. 1, przekazuje się właściwemu 

kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty. 

2. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. 

3. Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 215, w zakresie, o 

którym mowa w art. 215 ust. 2 pkt 1–3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z 

prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez 

jednostki samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danego powiatu. 

4. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które 

należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 219. 

5. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej 

zażalenie. Na opinie służy skarga do sądu administracyjnego. 

Art. 218. Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 215 ust. 1, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.  

Art. 219. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 217 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 

marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 
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specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

2. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o 

której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w 

art. 217 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. 

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w 

uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których 

mowa w art. 217 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora 

oświaty. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie liceów 

ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, o których mowa w art. 131 

ust. 3, art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 203 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–8 i ust. 3 pkt 3–8 oraz szkół 

podstawowych specjalnych, o których mowa w art. 131 ust. 1, powstałych w wyniku 

przekształcenia lub włączenia gimnazjów specjalnych, prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, i w tej części zawiera: 

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły; 

2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły określony zgodnie z art. 131 ust. 2 i 4–6; 

3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I – w przypadku szkół 

podstawowych specjalnych, o których mowa w art. 131 ust. 1. 

5. Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych, o którym mowa w art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, na okres od dnia 

1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe. 

6. Plan sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, o którym mowa w ust. 

5, obejmuje także klasy dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których 

mowa w art. 150 i art. 188, oraz klasy dotychczasowych czteroletnich techników, o których 

mowa w art. 156. 

Art. 220. 1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 219, w terminie do 

dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie 
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obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które 

nastąpią z mocy prawa. 

3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 219, do przekształcenia 

dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa 

w art. 131 ust. 1 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 203 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–8 oraz 

ust. 3 pkt 3–8, stosuje się przepisy art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej  na podstawie 

art. 17 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje 

się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe.  

Art. 221. W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 219, 

przepisy art. 215–221 stosuje się odpowiednio. 

Art. 222. 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; 

2) nie stosuje się art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela; 

3) organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły, zwane dalej „szkołami”, 

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 ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli 

w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi 

prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej ½ 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. 
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Art. 223. 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. 

Art. 224. 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. 

Art. 225. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i art. 182 

ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie 



– 158 – 

naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela 

będącego emerytem lub rencistą gimnazjum 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. 

Art. 226. 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. 228 ust. 2, z dniem 

wypowiedzenia im stosunku pracy. 

Art. 227. 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.  
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3. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie odpowiednio do dnia 

15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o 

zmianach, o których mowa w ust. 1. 

4. Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których 

mowa w ust. 2 i 3, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w 

przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas 

nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. 

5. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, może 

nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami 

organizacyjnymi gimnazjum. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega 

zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia. 

6. Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub zgody, o których mowa w 

ust. 4, przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli 

nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.  

7. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa: 

1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym; 

2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 

8. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym 

dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy – Karta Nauczyciela, do czasu 

wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie 

pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny. 

10. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, który nie wyraził 

zgody na przeniesienie w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego, po uprzednim 

trzymiesięcznym wypowiedzeniu.  

11. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano 

stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości 

sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z 

przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono 



– 160 – 

zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć 

obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem 

ograniczenia tego zatrudnienia. 

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio 

również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy 

dotychczasowego gimnazjum.  

Art. 228. 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.  

2. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, rozwiązuje z nauczycielem stosunek 

pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.  

3. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie 

mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, 

przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, 

przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Art. 229. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w 

art. 227 ust. 1 i 12 oraz art. 228 ust. 1, nie stosuje się art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Art. 230. 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.  
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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. 231. 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. 228 ust. 1, 

udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Art. 232. 1. Z pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 

ustawy – Prawo oświatowe, oraz z osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, zatrudnionymi w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie 

jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w 

gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 

2. W latach szkolnych, o których mowa w ust. 1, do pracowników niebędących 

nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w 

gimnazjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902). 

Art. 233. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 129 ust. 1 lub 

art. 182 ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko 

dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

2. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum, o 

którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem, 

powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum. 

4. Do dnia zakończenia działalności gimnazjum organ prowadzący może powierzyć 

pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie 

ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum, na okres nie dłuższy niż do dnia 

31 sierpnia 2019 r. Przepisu art. 63 ust. 13 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

5. W przypadku gdy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora gimnazjum w trybie ust. 4, jest osobą niebędącą nauczycielem, nadzór 

pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w gimnazjum. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do niepublicznego gimnazjum. 
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Art. 234. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 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. 235. 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 wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 236. 1. W terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w 2016 r. wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

2. W przypadku nieosiągnięcia w 2016 r. wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 

tej ustawy, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę 

różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2016 r. w 

składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, a iloczynem 

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, ustalonych w 2016 r. 

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli 

zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w 2016 r. w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., w 

formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o 

których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w danej jednostce samorządu 

terytorialnego w 2016 r. 
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4. W terminie do dnia 10 lutego 2017 r. organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 r., z uwzględnieniem 

wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła. 

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej 

izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, 

dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli. 

6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie jest uwzględniany 

jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, w 2017 r. 

7. Do opracowania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności: 

1) wzoru formularza sprawozdania, 

2) sposobu wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

3) sposobu ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, 

4) sposobu ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, 

5) sposobu ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego 

– stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30a ust. 7 

ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.  

8. Zadania i kompetencje organu prowadzącego, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, 

wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd 

województwa. 

9. W 2017 r. regionalna izba obrachunkowa, w trybie określonym w przepisach ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 561), dotyczących kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 

kontroluje osiągnięcie w 2016 r. w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – 

Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem ust. 3. 
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Art. 237. 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. 

Art. 238. 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. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 239. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo 

włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 131 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. 131 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. 133 ust. 1 

i art. 137 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
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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. 131 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. 

Art. 240. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 131 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 gimnazjum, 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. 

Art. 241. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 131 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. 131 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 
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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. 131 ust. 1 pkt 2.  

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 242. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum, z dniem przekształcenia 

gimnazjum albo włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły 

I stopnia, o którym mowa w art. 131 ust. 3, stają się odpowiednio nauczycielami trzyletniego 

lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum 

albo branżowej szkoły I stopnia. 

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 w roku, w 

którym nastąpi odpowiednio przekształcenie gimnazjum albo włączenie gimnazjum 

odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa odpowiednio 

w art. 133 ust. 3, 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. 141 ust. 1 i 

art. 144 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji, do zajmowania stanowiska nauczyciela w 

liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia, 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 odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum 
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ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I 

stopnia, o którym mowa w 141 ust. 1 i art. 144 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. 

Art. 243. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania 

stanowiska dyrektora odpowiednio liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej 

szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, 

staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia 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.  

Art. 244. 1. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego lub czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego lub pięcioletniego 

technikum albo branżowej szkoły I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa 

w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 10, staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły 

I stopnia, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to 

stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio 
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dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum albo branżowej 

szkoły I stopnia.  

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa 

w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 131 

ust. 3 pkt 10, staje się wicedyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły 

I stopnia, o których mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki 

powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. 

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może 

przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor, 

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 liceum 

ogólnokształcącym, technikum, o których mowa w art. 131 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, oraz 

branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 131 ust. 3 pkt 10, prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do 

liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia. 

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 245. 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 
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piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której 

mowa w ust. 1. 

Art. 246. 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. 

Art. 247. 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 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej 

zasadniczej szkole zawodowej, 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 w 

branżowej szkole I stopnia. 

2. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., 

informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o 

zmianie, o której mowa w ust. 1. 

Art. 248. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca 

okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 249. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący 

nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których 



– 170 – 

mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole 

specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.  

2. Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na 

piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej 

szkole, o zmianie, o której mowa w ust. 1. 

3. Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się dyrektorem szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko 

dyrektora dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 250. 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 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole 

policealnej, 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 w szkole policealnej, o której mowa w 

art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe. 
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2. Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., 

informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, 

zatrudnionych w szkole o zmianie, o której mowa w ust. 1. 

3. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej staje się 

dyrektorem szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo 

oświatowe, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko 

dyrektora dotychczasowej szkoły policealnej.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole policealnej.  

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 251. Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w art. 178, art. 184 

i art. 186, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska 

kierownicze w tych szkołach art. 237–246 stosuje się odpowiednio. 

Art. 252. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym 

zespole szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w 

art. 193 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. 193 ust. 1. 

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1, w 

terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w 

art. 193 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. 194 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. 193 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 
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6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – 

Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w 

art. 193 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Art. 253. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w 

art. 193 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. 193 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. 

Art. 254. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym 

zespole szkół, o którym mowa w art. 195 ust. 1 i 2, z dniem przekształcenia, o którym mowa 

w art. 195 ust. 1 i 2, stają się nauczycielami odpowiednio czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum. 

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 zespole szkół, o którym mowa w art. 195 

ust. 1 i 2. 

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 195 ust. 1 i 2, w 

terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 195 

ust. 1 i 2, 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. 196 ust. 1, którzy 

nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio w liceum 

ogólnokształcącym lub technikum, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 

ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. 
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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. 195 ust. 1 i 2, 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. 195 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Art. 255. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w 

art. 195 ust. 1 i 2, staje się dyrektorem odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo 

dyrektorem technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu 

stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 195 ust. 1 i 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w zespołach szkół, o których mowa w art. 195 ust. 1 i 2.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 256. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym 

zespole szkół, o którym mowa w art. 198 ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w 

art. 198 ust. 1, stają się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia. 

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 zespole szkół, o którym mowa w art. 198 

ust. 1. 

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 198 ust. 1, w 

terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w 

art. 198 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. 199 ust. 1, którzy 

nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w branżowej szkole 

I stopnia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy – Karta 

Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. 
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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. 198 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. 198 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Art. 257. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w 

art. 198 ust. 1, staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do 

końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w 

art. 198 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa w art. 198 ust. 1.  

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może 

przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi zespołu, o którym mowa w art. 198 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. 

Art. 258. Do nauczycieli gimnazjów, o których mowa w art. 203 ust. 1–3, oraz 

dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych 

szkołach art. 239–244 stosuje się odpowiednio.  

Art. 259. Dotychczasowe regulaminy wydane na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

regulaminów wydanych na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2017 r. 

Art. 260. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) dotychczasowym gimnazjum – należy przez to rozumieć również klasy 

dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w art. 131 ust. 8; 

2) dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym – należy przez to rozumieć 

również klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 
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3) dotychczasowym czteroletnim technikum – należy przez to rozumieć również klasy 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum. 

Art. 261. 1. W przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego 

gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury i 

środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący gimnazjum może 

nieodpłatnie przekazać innej szkole, przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ 

infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, pod warunkiem że szkoła, przedszkole lub placówka, które 

otrzymają infrastrukturę i środki trwałe, wykorzystają je na cele edukacyjne.  

Art. 262. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe oraz ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Art. 263. 1. W przypadku przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, prowadzenia jedynego przedszkola lub jedynej szkoły, którą jednostka 

samorządu terytorialnego była zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, osoba, której przekazano prowadzenie 

przedszkola lub szkoły może prowadzić odpowiednio to przedszkole lub tę szkołę nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., o ile jednostka samorządu terytorialnego w dniu 31 

sierpnia 2022 r. nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub 

jednej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić 

zgodnie z art. 8 ust. 15 i 16 ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Jeżeli w dniu 31 sierpnia 2022 r. jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa 

w ust. 1, nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub jednej 

szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić zgodnie z 
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art. 8 ust. 15 i 16 ustawy – Prawo oświatowe, umowa, na podstawie której przekazano 

prowadzenie jedynego przedszkola albo jedynej szkoły danego typu, wygasa z mocy prawa z 

dniem 31 sierpnia 2022 r. Wygaśnięcie umowy jest równoznaczne z przejęciem prowadzenia 

przedszkola lub szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Art. 264. Umowy, o których mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, w drodze których przekazano prowadzenie placówek, zawarte 

przed dniem 1 września 2017 r., zachowują moc. Przepisy art. 5 ust. 5g–5r ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio. 

Art. 265. 1. Szkoła publiczna, która została przekazana do prowadzenia osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

podlega zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi danego typu 

szkół, z tym że w przypadku gimnazjum osoba prowadząca gimnazjum, w porozumieniu z 

organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała prowadzenie 

gimnazjum, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie 

zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, może przekształcić to gimnazjum 

jedynie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

2. W terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym 

mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której 

przekazano prowadzenie szkoły. 

Art. 266. Placówki publiczne, które przed dniem 1 września 2017 r. zostały przekazane 

do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie 

fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, otrzymują dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 2–3b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, od dnia przekazania tej placówki. 

Art. 267. Do gimnazjum, o którym mowa w art. 129, którego prowadzenie przekazano 

w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, nie stosuje się przepisu art. 5 ust. 5k ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym.  
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Art. 268. 1. Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu 

terytorialnego za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 stosuje się art. 5a ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego 

za rok szkolny 2018/2019 obejmuje wyniki zarówno egzaminu gimnazjalnego, jak i egzaminu 

ósmoklasisty. 

3. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, do informacji jednostki samorządu 

terytorialnego o stanie realizacji zadań oświatowych stosuje się art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

Art. 269. 1. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału 

międzynarodowego w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, wszczęte i 

niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 21 ustawy – 

Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę dostosuje wniosek o udzielenie zezwolenia na 

utworzenie oddziału międzynarodowego do wymagań określonych w art. 21 ust. 3, 5 i 6 

ustawy – Prawo oświatowe, uwzględniających wymagania w zakresie kształcenia w 

ośmioletniej szkole podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. 

2. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w 

gimnazjum, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie art. 7a 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, podlegają umorzeniu. 

3. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w 

dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 

2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 21 ustawy – Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę 

dostosuje wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego do 

wymagań określonych w art. 21 ust. 3, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, uwzględniających 

wymagania w zakresie kształcenia w danym typie szkoły ponadpodstawowej, w terminie do 

dnia 31 stycznia 2018 r. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 3, 

postępowanie umarza się. 

5. Szkoły podstawowe, w których zostały utworzone oddziały międzynarodowe, 

dostosują swoją działalność, w szczególności programy nauczania, które będą realizowane w 

tym oddziale międzynarodowym, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do 

dnia 31 grudnia 2017 r.  
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6. Szkoły ponadgimnazjalne, w których zostały utworzone oddziały międzynarodowe, 

dostosują swoją działalność, w szczególności programy nauczania, które będą realizowane w 

tym oddziale międzynarodowym, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. 

7. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 i 6, udzielone 

zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego wygasają: 

1) z dniem 1 stycznia 2018 r. – w przypadku szkoły podstawowej; 

2) z dniem 1 września 2019 r. – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 

8. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 i 6, przez oddział 

międzynarodowy, działający na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.20)), 

terminy, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio. 

Art. 270. 1. Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych w zakresie dotyczącym egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w 

rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, są realizowane 

przez te komisje do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. Czynności podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów w związku z 

organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

pozostają w mocy. 

Art. 271. 1. Do dnia 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i 

ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na 

egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 299 

ust. 2, wraz z rozwiązaniami. 

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w 

szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na: 

                                                 

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. 

poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 668. 
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1) egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w 

art. 44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

wraz z rozwiązaniami – do dnia 1 września 2020 r.; 

2)  egzaminie maturalnym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami – do dnia 1 września 

2021 r. 

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w 

szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na 

egzaminach eksternistycznych z: 

1) zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych – do dnia 1 września 2017 r.; 

2) zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

branżowej szkoły I stopnia – do dnia 1 września 2018 r.; 

3) zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – do dnia 1 września 2021 r.; 

4) zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

branżowej szkoły II stopnia – do dnia 1 września 2020 r. 

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w 

szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym dla 

zdających egzamin w: 

1) dotychczasowym czteroletnim technikum i szkole policealnej – do dnia 1 września 

2017 r.; 

2) branżowej szkole I stopnia – do dnia 1 września 2018 r.; 

3) branżowej szkole II stopnia – do dnia 1 września 2019 r. 

Art. 272. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w roku szkolnym 2018/2019 ogłasza się do 

dnia 1 września 2018 r. 
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Art. 273. Upoważnienia do zorganizowania przez szkołę, placówkę kształcenia 

ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub pracodawcę części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania tego egzaminu lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, udzielone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy przez okres, na jaki zostały 

udzielone. 

Art. 274. Indywidualne numery identyfikacyjne nadane przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, na podstawie dotychczasowego art. 9c ust. 2b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. 

Art. 275. 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji 

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminów 

eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych, stają 

się również egzaminatorami z zakresu egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 

3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów 

eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. 

2. Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu maturalnego 

oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również 

egzaminatorami z zakresu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej 

szkoły II stopnia.  

3. Z dniem 30 czerwca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają 

prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy 

zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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określonych w ramowym planie nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i 

gimnazjum dla dorosłych. 

4. Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w 

zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy 

wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie egzaminatorami z 

zakresu egzaminu eksternistycznego przeprowadzanego z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej 

szkoły II stopnia.  

Art. 276. 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w ramowym planie nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych 

przeprowadza się do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza 

się, począwszy od dnia 1 października 2019 r. 

3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych przeprowadza się do dnia 

31 października 2019 r. 

4. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r. 

5. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2023 r.  

6. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się do dnia 29 lutego 

2020 r.  

7. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 

1 października 2020 r.  
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8. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 

1 października 2022 r.  

9. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych, mogą, do dnia 31 października 2019 r., przystąpić do egzaminu eksternistycznego 

z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla 

gimnazjum dla dorosłych. 

 10. Osoby, o których mowa w ust. 9, które zdały egzamin eksternistyczny z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla 

gimnazjum dla dorosłych, mogą do dnia 28 lutego 2023 r. przystąpić do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym 

planie nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

11. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej 

dla dorosłych, mogą, począwszy od dnia 1 października 2019 r., przystąpić do egzaminów 

eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym 

planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. 

12. Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej 

szkoły podstawowej dla dorosłych, przystępują do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w 

art. 3 ust. 21d ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

13. Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, mogą do dnia 28 lutego 2023 r. przystąpić do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

14. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjum, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15. 

15. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 4, są przeprowadzane na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego dla zakresu podstawowego, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15. 
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16. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 6, są przeprowadzane z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 

szkoły zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy zmienianej w art. 15. 

17. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 2, 5, 7 i 8, są przeprowadzane z 

zakresu wymagań określonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i g ustawy – 

Prawo oświatowe, z tym że w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

podstawowego. 

18. Do dnia 31 października 2025 r. egzamin eksternistyczny potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 277. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły 

podstawowej. 

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 

stosuje się: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej. 

Art. 278. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły 

podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 

– Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i 

VII szkoły podstawowej. 

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej i gimnazjum 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w 

art. 15 stosuje się: 



– 184 – 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej; 

3) w dotychczasowym gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia. 

Art. 279. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

2. W latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w dotychczasowym trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.  

Art. 280. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla pięcioletniego technikum 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

2. W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w dotychczasowym czteroletnim 

technikum, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego 

technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15.  

Art. 281. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

2. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 282. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 

1 lit. f ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

Art. 283. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021. 
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Art. 284. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy – Prawo oświatowe 

stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

Art. 285. W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 286. 1. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy 

od roku szkolnego 2017/2018 w: 

1) klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia; 

2) klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum; 

3) semestrze pierwszym szkoły policealnej. 

2. W pozostałych klasach dotychczasowego czteroletniego technikum, do czasu 

zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15. 

3. W pozostałych semestrach szkoły policealnej, do czasu zakończenia kształcenia, 

stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 287. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 288. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy 

od roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych pięcioletniego technikum. 

Art. 289. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy 

od roku szkolnego 2020/2021 w klasach pierwszych branżowej szkoły II stopnia. 

Art. 290. 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od 

roku szkolnego 2017/2018 w: 
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1) klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia; 

2) klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum; 

3) semestrze pierwszym szkoły policealnej. 

2. W pozostałych klasach dotychczasowego czteroletniego technikum, do czasu 

zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym. 

3. W pozostałych semestrach szkoły policealnej, do czasu zakończenia kształcenia, 

stosuje się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 291. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikację 

zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 292. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od 

roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych pięcioletniego technikum. 

Art. 293. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od 

roku szkolnego 2020/2021 w klasach pierwszych branżowej szkoły II stopnia. 

Art. 294. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w 

art. 15. 

2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 295. 1. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się: 

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 

a) klasie I, IV i VII szkoły podstawowej, 
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b) klasie I branżowej szkoły I stopnia, 

c) klasie I szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

d) semestrze I szkoły policealnej; 

2) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w: 

a) klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

b) klasie I pięcioletniego technikum; 

3) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I branżowej szkoły II stopnia. 

2. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się do: 

1) klas II, III, V i VI szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2017/2018; 

2) klas III i VI szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2018/2019. 

3. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się do: 

1) dotychczasowego gimnazjum, 

2) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

3) dotychczasowego czteroletniego technikum, 

4) klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia  

– do czasu zakończenia kształcenia. 

Art. 296. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o 

których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o 

program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku 

przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z 

potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

Art. 297. W latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli 

przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII. Przepisy art. 22a ust. 4–8 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

odpowiednio.  
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Art. 298. 1. Do dnia 31 sierpnia 2018 r., ilekroć w przepisach ustawy – Prawo 

oświatowe jest mowa bez bliższego określenia o szkole artystycznej, należy przez to 

rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów kultury. 

2. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przepis art. 44zd ust. 6 pkt 4, art. 44zh i art. 44zk ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do szkół 

pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury. 

Art. 299. 1. Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku 

szkolnego 2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje 

następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny. 

3. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w 

rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje 

przedmioty, o których mowa w art. 44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

4. Do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 300. 1. Egzamin gimnazjalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla: 

1) uczniów dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2018/2019; 

2) słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych oraz osób przystępujących do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych – do roku szkolnego 2019/2020. 

2. Do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 301. 1. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla: 

1)  absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 

2022/2023, 
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2) absolwentów pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2023/2024, 

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – począwszy od roku 

szkolnego 2023/2024 

– na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g ustawy – 

Prawo oświatowe. 

2. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla: 

1) absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku 

szkolnego 2026/2027, 

2) absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum – do roku szkolnego 

2027/2028 

– na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej 

w art. 15. 

3. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla absolwentów branżowej szkoły II 

stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 

dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029, na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy – Prawo oświatowe.  

4. Do absolwenta, o którym mowa w ust. 3, posiadającego dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe, stosuje się przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku 

przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o 

którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15. 

5. Począwszy od roku szkolnego: 

1) 2027/2028 – dla absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

2) 2028/2029 – dla absolwentów czteroletniego technikum, 

3) 2029/2030 – dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli 

kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum 
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– egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 302. 1. Uczniowie szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych  

2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału 

integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

2. Uczniowie szkół podstawowych, którzy odpowiednio w latach szkolnych  

2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego 

lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli 

spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i art. 137 

ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Uczniowie szkół podstawowych, którzy odpowiednio w latach szkolnych  

2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa 

w art. 134 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że warunek uzyskania 

pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 

1 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
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oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z 

języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, 

o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

Art. 303. 1. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015–

2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w 

wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub 

ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 

tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

Art. 304. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z 

przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, o którym mowa w 

art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 

1 września 2017 r. 

Art. 305. 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w art. 131, zwolnienie z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie przez tego ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub 

konkursu, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 44zx ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w art. 152 i art. 158, zwolnienie z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzh ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje na podstawie zaświadczenia 
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stwierdzającego uzyskanie przez tego ucznia lub słuchacza tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 15. Przepis art. 44zzh ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się odpowiednio. 

Art. 306. 1. Uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020, rozpoczęli 

naukę w czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

2. Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018, rozpoczęli naukę w 

czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarzają naukę przystępują do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 307. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych: 

1) w 2017 r. – 219 mln zł; 

2) w 2018 r. – 228 mln zł; 

3) w 2019 r. – 257 mln zł; 

4) w 2020 r. – 240 mln zł; 

5) w 2021 r. – 248 mln zł; 

6) w 2022 r. – 262 mln zł; 

7) w 2023 r. – 269 mln zł; 

8) w 2024 r. – 277 mln zł; 
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9) w 2025 r. – 285 mln zł; 

10) w 2026 r. – 293 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy 

korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadania związane z 

przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych 

powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego 

w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa warunki wynagradzania 

egzaminatorów i nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego, określone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 15, w sposób powodujący wyeliminowanie zagrożenia 

przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1. 

Art. 308. 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 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do 

dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Art. 309. 1. Do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania 

przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 września 2017 

r., stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Do wniosków, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., 

stosuje się przepisy art. 37 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że do złożonego wniosku może 

być dołączona opinia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Art. 310. 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 1 września 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 
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art. 45  ustawy – Prawo oświatowe, z tym że wnioski te mogą być składane w terminie do 

dnia 31 maja 2017 r. 

3.  Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte i niezakończone 

przed dniem 1 września 2017 r. rozpatruje się zgodnie z art. 45 ustawy – Prawo oświatowe. 

Wnioskodawca dostosuje wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu do 

wymagań określonych w art. 45 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 1 września 

2018 r. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

postępowanie umarza się. 

5. Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w gimnazjum, wszczęte i 

niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

podlegają umorzeniu. 

6. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, udzielone zgody 

wygasają  z dniem 1 września 2018 r. 

7. Szkoły niepubliczne niespełniające warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, które otrzymały uprawnienia szkoły 

publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne, na podstawie art. 86 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do 

przepisów art. 178 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 1 września 2018 r. 

8. Sprawy o nadanie szkole niepublicznej niespełniającej warunków określonych w art. 

7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, uprawnień szkoły 

publicznej, w tym po uznaniu jej za eksperymentalną, wszczęte i niezakończone przed dniem 

1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo oświatowe. 

Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 178 ustawy – Prawo 

oświatowe, w terminie do dnia 1 września 2018 r. 

9. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 8, 

postępowanie umarza się. 

10. Sprawy o nadanie gimnazjum niepublicznemu niespełniającemu warunków 

określonych w art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, wszczęte i 

niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie art. 86 ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym, podlegają umorzeniu. 
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11. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 7, nadane 

uprawnienia wygasają z dniem 1 września 2018 r. 

Art. 311. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 4 i art. 15 w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy. 

Art. 312. 1. Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół 

ponadgimnazjalnych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach, z uwzględnieniem 

zmian wynikających z niniejszej ustawy.  

2. Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 313. Jeżeli w dniu 1 września 2017 r. w skład centrum kształcenia zawodowego i 

ustawicznego nie wchodzi placówka kształcenia praktycznego, organ prowadzący może 

prowadzić to centrum na dotychczasowych zasadach.  

Art. 314. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 

września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r. 

Art. 315. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres I etapu 

edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do zakończenia 

kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej. 

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres II etapu 

edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do końca kształcenia w 

szkole podstawowej.  

Art. 316. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w 

art. 71b ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, utworzone w 

publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii przed dniem 1 września 2017 r. działają do czasu 

zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych tym wspomaganiem 

na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej niż do podjęcia nauki w szkole przez te 

dzieci. 

Art. 317. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia 31 sierpnia 

2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 318. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na 

podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

zachowują ważność. 

Art. 319. Osoba prowadząca niepubliczną jednostkę, o której mowa w art. 127 ust. 5 

ustawy – Prawo oświatowe, dostosuje jej działalność do warunków określonych w art. 172 tej 

ustawy, w terminie do dnia 30 września 2017 r.  

Art. 320. Do spraw o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o których mowa w 

art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo o 

potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 321. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przepis art. 105 ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się odpowiednio do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia 

zajęć świetlicowych. 

Art. 322. 1. Do postępowań w sprawie udzielenia akredytacji placówkom doskonalenia 

nauczycieli, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

 2. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie 

przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują tę 

akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przepisy art. 184 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 323. 1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na 

podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, są 

obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo 

oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w 

tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o 

których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo 

oświatowe.  

Art. 324. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny 

także nad placówkami doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem publicznych placówek 
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doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 

ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 325. 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 liceów ogólnokształcących i 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 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, przepis art. 88 ust. 7 ustawy – 

Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

5. Dotychczasowe statuty gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia 

w tych szkołach. 

Art. 326. W przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., 

1 września 2018 r. albo 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. 

Art. 327. W przypadku uchwał podjętych przed dniem oraz po dniu wejścia w życie 

ustawy dotyczących 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. 

Art. 328. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. szkolne punkty konsultacyjne oraz 

szkoły i zespoły szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy – 

Prawo oświatowe, umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemach 

oświaty innych krajów uzupełnianie wykształcenia także w zakresie gimnazjum, zgodnie z 

ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych 

punktów konsultacyjnych. 
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Art. 329. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 2c, 2da, 

2dc, 3 i 3ab–3ae oraz art. 90 ust. 1a, 1ba, 2a, 2ea, 2ec, 3 i 3ab–3ad ustawy zmienianej w 

art. 15, przyznana dotychczasowej szkole podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przysługuje szkole 

podstawowej, o której mowa w art. 119, art. 131 ust. 1 pkt 2, art. 178 ust. 1, art. 184 ust. 1 

pkt 2, art. 193 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.  

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3, 3ab–3ad i 8 oraz 

art. 90 ust. 2a, 3ab–3ad, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej 

zasadniczej szkole zawodowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przysługuje branżowej szkole I stopnia, o której 

mowa w art. 131 ust. 3 pkt 10, art. 164 ust. 1, art. 198 ust. 1 i art. 203 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 

pkt 8.  

3. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab–3ad oraz art. 

90 ust. 2a, 3ab–3ad i 3b ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej szkole 

specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną przysługuje szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, o której mowa w art. 174 

ust. 2.  

4. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3ab, 3ac, 3ae i 8 oraz 

art. 90 ust. 3, 3ab, 3ac, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej szkole 

policealnej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną przysługuje szkole policealnej, o której mowa w art. 176 ust. 2.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–4, przepisy art. 78a–78e, art. 80 i art. 89b–

90 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 330. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3 i  

3ab–3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3, 3ab–3ad i 3b ustawy zmienianej w art. 15, przyznana 

dotychczasowemu trzyletniemu liceum ogólnokształcącemu, prowadzonemu przez osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przysługuje 

czteroletniemu liceum ogólnokształcącemu, o którym mowa w art. 131 ust. 3 pkt 7, art. 148 

ust. 1, art. 186 ust. 1, art. 195 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4.  
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2. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3, 3ab–3ad i 8 oraz 

art. 90 ust. 2a, 3ab–3ad, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowemu 

czteroletniemu technikum, prowadzonemu przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przysługuje pięcioletniemu technikum, o którym 

mowa w art. 131 ust. 3 pkt 8, art. 154 ust. 1, art. 195 ust. 2 i art. 203 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6 i 

ust. 3 pkt 6.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 78a–78e, art. 80 i  

art. 89b–90 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 331. W latach 2017–2019 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dla gimnazjów i 

klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, należy 

rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę 

samorządu terytorialnego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w 

szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach 

I stopnia, danego rodzaju, pomniejszonych o:  

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty 

za wyżywienie w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach 

podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach 

I stopnia, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 
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3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum, 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum, 

5) zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla tych 

gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum, 

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum, 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego 

gimnazjum 

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, 

technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, pomniejszoną, w przypadku 

szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, 

wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

Art. 332. W latach 2019–2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dla czteroletnich 

liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
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prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, należy rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, 

pomniejszonych o: 

1)  zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty 

za wyżywienie w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach 

ogólnokształcących, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

w czteroletnich liceach ogólnokształcących, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

w czteroletnich liceach ogólnokształcących, 
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5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

w czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących 

szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, wydane ze 

względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

Art. 333. W latach 2019–2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dla pięcioletnich 

techników i klas dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich 

technikach, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 

prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego pięcioletnich techników i klas 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

danego rodzaju, pomniejszonych o:  

1)  zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty 

za wyżywienie w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, stanowiące 

dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 
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prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo 

oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz 

statystycznej liczby tych uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, z 

wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy – Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno- 

-wychowawczych w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych pięcioletnich technikach i 

klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich 

technikach, 

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach 

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, posiadających 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – 

Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

Art. 334. W latach 2017–2019 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 dla branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, należy 

rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę 

samorządu terytorialnego branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, 

pomniejszonych o:  

1)  zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty 

za wyżywienie w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 

stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy – Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych 

szkołach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych branżowych szkół I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadającego 
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orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, 

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych branżowych szkołach I stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, 

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w tych szkołach 

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych branżowych szkołach I stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym.  

Art. 335. 1. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę, o której mowa w 

art. 131 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 202 ust. 1 i art. 203 

ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 i ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, dotacje, o których mowa w art. 80 

ust. 3 i 3ab–3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab–3ad ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, przyznane gimnazjom, od dnia przekształcenia gimnazjum odpowiednio w 

szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub 

włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub 

branżowej szkoły I stopnia, przysługują na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.  

2. W przypadkach przekształcenia gimnazjum w szkołę, o której mowa w art. 131 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 202 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 1, 3 i 

5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 i ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło 

przekształcenie gimnazjum odpowiednio w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, 
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technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, 

liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, organem udzielającym 

dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab–3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab–3ad ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na uczniów klas dotychczasowego 

gimnazjum jest organ, który odpowiednio wydał zezwolenie na założenie gimnazjum albo 

dokonał wpisu gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.  

3. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę, o której mowa w art. 131 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 202 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 1, 3 i 

5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 i ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, w roku kalendarzowym, innym niż wymieniony 

w ust. 2, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab–3ae oraz art. 90 

ust. 2a, 3 i 3ab–3ad ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na uczniów 

klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który dokonał zmiany zezwolenia zgodnie z 

art. 134 i art. 141 ust. 9, albo zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 

138 i art. 144 ust. 10.  

4. Organ dotujący, o którym mowa w ust. 3, oblicza wysokość dotacji na podstawie 

podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która odpowiednio wydała zezwolenie 

na założenie gimnazjum, które zostało przekształcone odpowiednio w szkołę podstawową, 

liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączone do szkoły 

podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia albo 

dokonała wpisu tego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.  

5. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę, o której mowa w art. 131 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 202 ust. 1 i art. 203 ust. 1 pkt 1, 3 i 

5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 i ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, dotację, o której mowa w art. 80 ust. 2c–3,  

3ab– 3ae i 8 oraz art. 90 ust. 1a, 1ba, 2a, 2ea, 2ec, 3, 3ab–3ad i 8, przyznaje się odpowiednio 

szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia od 

dnia rozpoczęcia działalności, określonego zgodnie z art. 131 ust. 2 i 4–6. 

 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–5, przepisy art. 78a–78e, art. 80 i  

art. 89b–90 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 336. 1. Zezwolenia na założenie szkół i placówek publicznych, wydane na 

podstawie art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

pozostają w mocy.  
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2. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, 

złożonych zgodnie z art. 58 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy 

art. 88 ustawy – Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej osoba 

prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 

28 lutego 2017 r., uzupełni wniosek i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, o której mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe: 

1) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej 

i publicznej branżowej szkoły I stopnia i projekt statutu tej szkoły, dostosowane do 

przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

2) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w odpowiednio publicznej 

ośmioletniej szkole podstawowej albo publicznej branżowej szkole I stopnia, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;  

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie 

do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

4. Wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum, złożone 

zgodnie z art. 58 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i 

nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r., pozostawia się bez rozpoznania.  

Art. 337. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy art. 88 ust. 1–5, 7 i 8 ustawy – Prawo 

oświatowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 365 stosuje się także do wydawania 

zezwoleń na założenie przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz 

dotychczasowego czteroletniego technikum. 

Art. 338. 1. Z dniem 1 września 2017 r. ewidencja szkół i placówek niepublicznych, o 

której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, staje się 

ewidencją szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy – Prawo 

oświatowe. 
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2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się 

dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz dotychczasowe 

niepubliczne czteroletnie technikum.  

3. Do dotychczasowych niepublicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz 

dotychczasowych niepublicznych czteroletnich techników, o których mowa w ust. 2, przepisy 

rozdziału 8 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

Art. 339. 1. Do zgłoszeń do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych 

przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy art. 168 ustawy – Prawo oświatowe, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego 

dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w 

terminie do dnia 28 lutego 2017 r. uzupełni zgłoszenie i przedłoży właściwemu organowi 

jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznej 

ośmioletniej szkole podstawowej albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 

2) statut odpowiednio niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej albo niepublicznej 

branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe; 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe; 

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły; 

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających: 

a)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych; 

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

3. Zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące niepublicznego gimnazjum 

lub niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej, złożone zgodnie z art. 82 ustawy zmienianej 
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w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r. 

pozostawia się bez rozpoznania.  

Art. 340. 1. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, 

prowadzi się odrębnie dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego 

uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach 

wydanych na podstawie: 

1) art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się 

odrębnie dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzgledniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie: 

1) art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2) art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.  

3. Podręczniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wpisowi z urzędu 

do odpowiednich wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

Art. 341. 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych uzyskują, począwszy 

od roku szkolnego: 

1) 2017/2018 – uczniowie klas I, IV i VII; 

2) 2018/2019 – uczniowie klas II, V i VIII; 

3) 2019/2020 – uczniowie klasy III i VI. 

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają również w roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – uczniowie klas I–V szkoły podstawowej; 

2) 2017/2018 – uczniowie klas II, III, V i VI szkoły podstawowej; 

3) 2018/2019 – uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej. 

3.  Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, do dnia 31 sierpnia 2019 r. przysługuje także uczniom 
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dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas dotychczasowych gimnazjów, o których 

mowa w art. 131 ust. 8. 

4. Do dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 1, oraz do 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 22ab–22b 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, aż do czasu zakończenia 

kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej. 

5. Przepis ust. 1–3 oraz przepis art. 85b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół podstawowych i 

dotychczasowych niepublicznych gimnazjów. 

6. Do dotychczasowej szkoły podstawowej stosuje się przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w roku: 

1) 2017 – w przypadku klas II, III, V i VI;  

2) 2018 – w przypadku klas III i VI.  

7. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem 15 lutego 2017 r. postępowań w 

sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników: 

1) uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

2) uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym 

– stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 342. 1. Na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w 

podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej odpowiednio dla klas I–III, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – dla klas I–III,  

2) 2017/2018 – dla klas II i III, 

3) 2018/2019 – dla klasy III  
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– zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Przepisy art. 22ak i art. 22am 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 22al, 

art. 22ax i art. 22ay ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.  

2. Na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 w przypadku niepublicznej szkoły 

podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej, wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej odpowiednio dla klas I–III, o 

których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

w roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – dla klas I–III,  

2) 2017/2018 – dla klas II i III,  

3) 2018/2019 – dla klasy III 

– zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora szkoły. 

Przepisy art. 85b ust. 1 i 7 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym stosuje 

się. 

Art. 343. 1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa 

w art. 22ae ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu 

terytorialnego, począwszy od roku: 

1) 2017 – w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII; 

2) 2018 – w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII; 

3) 2019 – w zakresie wyposażenia: 
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a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI. 

2. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 

i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 85b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, w roku: 

1) 2017 – również w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VI, 

b) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III, 

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III, V i VI, 

d) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klas II i III, 

e) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym 

mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w 

art. 15, 

f) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae 

ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz 

art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, 

g) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 

10a ustawy zmienianej w art. 15; 

2) 2018 – również w zakresie wyposażenia:  

a) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI, 

b) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III, 

c) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa 
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odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,  

d) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae 

ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 

22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,  

e) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 344. 1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, jest udzielana, począwszy od roku: 

1) 2017 – w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII; 

2) 2018 – w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII; 

3) 2019 – w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III,  

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,  

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI. 

2. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, jest udzielana, w roku: 

1) 2017 – również w zakresie wyposażenia: 
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a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy VI, 

b) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III i V,  

c) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas II, III i V w 

zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, 

d) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klasy III,  

e) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy II, 

f) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy II w zakresie, o 

którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, 

g) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I–III, w zakresie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae 

ust.10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

h) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klas IV i V, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae 

ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

i) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klas I i II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 

zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

2) 2018 – również w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI, 

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas III i VI w 

zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, 

c) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III, 
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d) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III w zakresie, o 

którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, 

e) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym 

mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 

22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

f) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klas V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae 

ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

g) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

3) 2019 – również w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klas II, III, V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w 

art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klas II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

4) 2020 – również w zakresie wyposażenia: 

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klas III i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae 

ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 

klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 
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zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22ae ust. 7a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do 

szkół utworzonych zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 203 ust. 1 pkt 1, 

3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22af, art. 22ak oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 22ag ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół utworzonych zgodnie z art. 131 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 203 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 

3, 5 i 7, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w 

art. 131 ust. 8.  

Art. 345. W roku szkolnym 2017/2018 w przypadku podręczników lub materiałów 

edukacyjnych do klasy VI szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym 

obowiązywania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych w zestawie przez co 

najmniej trzy lata szkolne. W tym przypadku podręczniki lub materiały edukacyjne powinny 

obowiązywać w zestawie przez co najmniej dwa lata szkolne.  

Art. 346. 1. Przepisy art. 340–345 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych 

realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 przepisy art. 340, art. 341 i art. 343–344 

stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

gimnazjum. 

Art. 347. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy do: 

1)  kształcenia w zawodzie, 

2) kształcenia specjalnego, 

3) kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej 

– zachowują dopuszczenie do użytku szkolnego. 

Art. 348. W kształceniu uczniów niepełnosprawnych mogą być stosowane również: 
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1) podręczniki do kształcenia ogólnego, dofinansowane z budżetu państwa przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, celem wykorzystania przez uczniów 

niepełnosprawnych; 

2) adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych;  

3) podręczniki, o których mowa w art. 22ad ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. 

Art. 349. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

oraz art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z 

uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 ust. 2 i art. 344 ust. 2–4: 

1) w 2017 r. – 502 mln zł; 

2) w 2018 r. – 404 mln zł; 

3) w 2019 r. – 286 mln zł; 

4) w 2020 r. – 393 mln zł; 

5) w 2021 r. – 439 mln zł; 

6) w 2022 r. – 273 mln zł; 

7) w 2023 r. – 373 mln zł; 

8) w 2024 r. – 429 mln zł; 

9) w 2025 r. – 287 mln zł; 

10) w 2026 r. – 396 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy 

korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa 

w art. 22ac ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 85b 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 

ust. 2 i art. 344 ust. 2–4 powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym 

limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa w art. 22ae 
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ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z 

uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 ust. 2 i art. 344 ust. 2–4, zostaną 

odpowiednio pomniejszone:  

1) w pierwszej kolejności, począwszy od kwot, co do których wydatki na ucznia 

poniesione w poprzednim roku i uwzględnione w rozliczeniu dotacji były mniejsze od 

przewidzianych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 ust. 2 i art. 344 

ust. 2–4. W takim przypadku kwoty dotacji na ucznia mogą zostać pomniejszone do 

wysokości wydatków na ucznia poniesionych w poprzednim roku i uwzględnionych 

w rozliczeniu dotacji, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia 

przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1; 

2) jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1 nadal istnieje zagrożenie przekroczenia 

w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, pomniejszenia kwot dotacji 

celowej określonych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 ust. 2 i 

art. 344 ust. 2–4, dokonuje się proporcjonalnie, z uwzględnieniem pkt 1, do wysokości 

eliminującej zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego 

w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

do dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z 

uwzględnieniem art. 341 ust. 2 i 3, art. 342, art. 343 ust. 2 i art. 344 ust. 2–4.  

5. W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, rada 

pedagogiczna, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może 

podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

Art. 350. Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych podjęte na podstawie art. 14a ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. 
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Art. 351. Porozumienia zawarte na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 6. 

Art. 352. Do zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla 

uczniów gimnazjum stosuje się przepis art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy zmienianej w art. 12 w 

brzmieniu dotychczasowym, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach. 

Art. 353. Przepis art. 5a ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się w przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla uczniów 

gimnazjum w celu wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach. 

Art. 354. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 34, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się również do małoletniego podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 355. Przepisy art. 169 ust. 1, 3 i 4 ustawy zmienionej w art. 67, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do uchwał senatów uczelni ustalających warunki i tryb 

rekrutacji na studia, poczynając od uchwały dotyczącej roku akademickiego 2022/2023. 

Art. 356. 1. Przepis art. 20 pkt 1, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 42 pkt 10, art. 55 ust. 1 i 2 

oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 92, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się również do egzaminu gimnazjalnego. 

2. Przepis art. 20 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 92, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się również do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

Art. 357. Przepisy: 

1) art. 39 ust. 1 pkt 6, art. 46 ust. 3 pkt 1, art. 50 ust. 2, art. 54 ust. 1d pkt 8, art. 166 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2,  

2) art. 197 § 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3,  

3) art. 4 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 6,  

4) art. 116a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9,  

5) art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 7 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 18,  



– 220 – 

6) art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy zmienianej w art. 20,  

7) art. 130 § 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 24,  

8) art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 27,  

9) art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 32,  

10) art. 107a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 38,   

11) art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 42,  

12) art. 134a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45,  

13) art. 71 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 54,  

14) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 56,  

15) art. 3 pkt 18 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 58,  

16) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 59,  

17) art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 60, 

18) art. 89 ust. 2 i ust. 8 pkt 1, art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy zmienianej w art. 61,  

19) art. 2 ust. 1 pkt 35, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 64,  

20) art. 27 ust. 3 i art. 67 ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 65,  

21) art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. f ustawy zmienianej w art. 66,   

22) art. 130 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 67,  

23) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 77,  

24) art. 7 ust. 1 pkt 20, art. 14 pkt 5 i 6, art. 57 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1, art. 107 ust. 6 pkt 1 i 

art. 127 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 92,  

25) art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 95,   

26) art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 96,   

27) art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 97,  

28) art. 64 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 100,  

29) art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 106,  

30) art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 108,  

31) w art. 2 pkt 6, w art. 9 pkt 2, w art. 11 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 112,  

32) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 115 

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych 

do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach. 

Art. 358. Przepisy: 

1) art. 132e ust. 1 pkt 4, art. 166 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2,  
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2) art. 191 § 1 pkt 1 i § 5 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 197 § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3,  

3) art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6,  

4) art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 7 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 18,  

5) art. 130 § 1 ustawy zmienianej w art. 24,  

6) art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 32,  

7) art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 42,  

8) art. 71 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 54, 

9) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 56,  

10) art. 3 pkt 18 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 58,   

11) art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 60,  

12) art. 89 ust. 2 i art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy zmienianej w art. 61,  

13) art. 12 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 64,  

14) art. 130 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 67,  

15) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 77,    

16) art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 80,  

17) art. 42 pkt 8 i art. 42 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 92, 

18) art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 95,  

19) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 115  

– stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. 

Art. 359. Przepisy: 

1) art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy zmienianej w art. 17,  

2) art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 19, 

3) art. 42 ust. 2a i ust. 7 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 21,     

4) art. 7 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy zmienianej w art. 48,  

5) art. 33a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 52,   

6) art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a i pkt 26 lit. a ustawy zmienianej w art. 60, 

7) art. 105 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 61,  

8) art. 12 ust. 3, art. 46 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 64,  

9) art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 69,  

10) art. 1 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 73,  

11) art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 75,  

12) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 77, 

13) art. 31a ust. 1 pkt 3 i art. 31b ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 79,  
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14) art. 11a ust. 1 i art. 223 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 84,  

15) art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 92,  

16) art. 7 ust. 1a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 103,  

17) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 115,  

18) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 116 

– stosuje się również do odpowiednich szkół, o których mowa w art. 2 ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach. 

Art. 360. W sprawach wydawania przez kuratora oświaty opinii dotyczącej likwidacji 

lub przekształcenia szkoły lub placówki, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

Art. 361. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na zadania, o których mowa w art. 8 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe: 

1) 2016 – 0 mln zł; 

2) 2017 – 0 mln zł; 

3) 2018 – 2,7 mln zł; 

4) 2019 – 3,2 mln zł; 

5) 2020 – 3,2 mln zł; 

6) 2021 – 3,2 mln zł; 

7) 2022 – 3,2 mln zł; 

8) 2023 – 3,2 mln zł; 

9) 2024 – 3,2 mln zł; 

10) 2025 – 3,2 mln zł. 

2. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym 

półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków 

przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki 

obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia wydatków. 

3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego oraz do 

monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

Art. 362. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, 

art. 10 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16 ust. 6c, art. 20n ust. 10, art. 20n ust. 11, art. 20zh ust. 4, 
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art. 21a ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 22 ust. 

2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, 

art. 22 ust. 2 pkt 2a i art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 i art. 32a ust. 4, 

art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 i art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 

12, art. 22 ust. 3, art. 22aw ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 3, art. 36a 

ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 

ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1, art. 71b ust. 7 pkt 2, art. 71b 

ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do czasu 

zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia oraz dotychczasowej szkole 

policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz mogą być zmieniane na 

podstawie tych przepisów. 

Art. 363. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:  

1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów 

szkół publicznych,  

2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów 

szkół publicznych artystycznych 

– zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, 

trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej 

szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych 

szkołach artystycznych oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

Art. 364. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, 

art. 9f ust. 4, art. 9f ust. 5, art. 14a ust. 7, art. 30 ust. 9, art. 32 ust. 4, art. 32a ust. 1, art. 32a 

ust. 1a, art. 36a ust. 1f i 1g, art. 68b ust. 9, art. 71b ust. 6, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 77a ust. 11, 

art. 78 ust. 1, art. 82 ust. 1b oraz art. 95a ustawy zmienianej w art. 15, zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 18 

ust. 4, art. 30 ust. 4, art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 11, art. 50 ust. 9, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 1, 

art. 53 ust. 2, art. 63 ust. 7 i 8, art. 118 ust. 9, art. 127 ust. 18, art. 127 ust. 19 pkt 1, art. 187 

ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 168 ust. 3 oraz art. 125 oraz mogą być zmieniane na podstawie tych 

przepisów. 
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Art. 365. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie 

odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, tak aby tworzenie tych 

szkół przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także 

korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.  

Art. 366. W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia 

przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata 

szkolne 2017/2018–2019/2020:  

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f 

ust. 2 pkt 1–4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania 

kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich 

wiedzy, umiejętności i osiągnięć;  

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia 

odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są 

przeliczane na punkty;  

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania zadań przez 

komisję rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz właściwego dokumentowania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego.  

Art. 367. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 191 § 5 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191 § 5 ustawy zmienianej w 
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art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie 

tych przepisów; 

2) art. 94 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 70b ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 4 oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów; 

3) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów 

placówek publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz 

mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów; 

4) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów 

przedszkoli publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe oraz mogą 

być zmieniane na podstawie tych przepisów; 

5) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów 

placówek publicznych artystycznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 113 ustawy – Prawo oświatowe 

oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów; 

6) art. 22ag, art. 22aga i art. 22ah ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do 

dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie 

art. 22ag, art. 22aga i art. 22ah ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów; 

7) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie 

tych przepisów; 

8) art. 7 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 51 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy zmienianej 

w art. 51, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na 

podstawie tych przepisów; 

9) art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 65 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 65, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie 

tych przepisów; 
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10) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 92 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 92, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie 

tych przepisów. 

Art. 368. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 4 pkt 7, 8, 11, 14, 16 lit. a oraz pkt 17, art. 15 pkt 26, 29 lit. a w zakresie art. 22 

ust. 1 pkt 3 i 3a oraz ust. 1a, pkt 48, 49 i 112 w zakresie art. 71d, art. 81, art. 113 pkt 2, 

art. 117–339 i art. 350–367, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

2) art. 15 pkt 116 lit. f i h, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.; 

3) art. 15 pkt 31, 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b 

ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at, pkt 46, 47 i 118, art. 107 

i art. 340–349, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.; 

4) art. 4 pkt 5, 12 i 13, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.; 

5) art. 67 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 



UZASADNIENIE  

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb 

wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Projekt zawiera również 

niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego 

ustroju szkolnego. 

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum,  

3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły 

zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana  

w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała: 

 8-letnią szkołę podstawową, 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 5-letnie technikum,  

 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

 szkołę policealną. 

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę 

VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie 

się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.  

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem  

1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. 

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, 

planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla 

absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021.  

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 

2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024. 

W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników  

i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum 

i uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą 

kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast 

uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-

letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej 

szkoły I stopnia. 
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Zaproponowane w niniejszym projekcie rozwiązania wdrażające i przejściowe: 

1. umożliwią przekształcenie struktury szkolnej w sposób efektywny dla organów 

prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne, jednocześnie gwarantując właściwe 

warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom szkół ulegających 

wygaszeniu lub przekształceniu; 

2. zagwarantują właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez 

powierzenie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej, dotychczasowym 

dyrektorom, przeprowadzenie procesu przekształceń, bez potrzeby przeprowadzania  

w tym okresie zmian na stanowiskach kierowniczych szkół (dotychczasowi dyrektorzy 

pełnią funkcje do zakończenia kadencji); 

3. umożliwią płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego 

systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów  

o pracę oraz ochronę miejsc pracy nauczycieli.  

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ  

Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa uregulowanej przepisami 

ustawy ‒ Prawo oświatowe wymaga kilkuletniego okresu przejściowego, który umożliwi 

dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych. Wśród 

projektowanych przepisów ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo oświatowe 

znalazły się rozwiązania prawne dotyczące m.in. przekształcania, włączania szkół do szkół 

innego typu oraz wygaszania gimnazjów – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 

Szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące  

W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przyjęto, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązany będzie w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku stwierdzić to 

przekształcenie w drodze uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się 

uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu  

1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie 

klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy  

1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. 

Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie stabilnych ram organizacyjnych dla 

funkcjonowania szkół w okresie koniecznych przekształceń, w tym zagwarantowanie miejsca 
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realizacji obowiązku szkolnego uczniom i miejsca pracy nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły. 

W przypadku dotychczasowej sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 

przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przyjęto 

analogicznie, że szkoła ta z dniem 1 września 2017 r. może stać się ośmioletnią szkołą 

podstawową, o ile osoba prowadząca szkołę w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie 

poinformuje organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie 

szkoły, o zamiarze likwidacji oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu 

organowi dokumenty określone w projektowanej ustawie.  

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta 

staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową, obejmującą strukturą 

organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

Organ, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, może zmienić obwód publicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną w uzgodnieniu z tą osobą. Z kolei osoba prowadząca niesamorządową 

szkołę publiczną może, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., złożyć właściwemu organowi 

jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie o rezygnacji z ustalonego obwodu tej szkoły. 

Stosownie do projektowanych zmian ustrojowych przepisami przejściowymi objęto również 

szkoły niepubliczne, zapewniając możliwość kontynuowania i doskonalenia oferty edukacyjnej 

w ramach tej formy realizacji zadań oświatowych.  

W przypadku szkoły podstawowej proponowane w niniejszym projekcie przepisy wprowadzają 

uproszczony tryb obejmujący jedynie uaktualnienie danych zawartych  

w ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego  

i tym samym umożliwiają kontynuowanie działalności przez szkołę w ramach nowego ustroju.  

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, prawo dalszego prowadzenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi do dnia 

30 czerwca 2017 r. dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji 

samorządowej (wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, statut, 

zobowiązanie do przestrzegania wymagań jakościowych). W uzasadnionych przypadkach  

przewiduje się możliwość przedłużenia tego terminu przez właściwy organ jednostki 

samorządu terytorialnego, gwarantując stabilne ramy czasowe dla wykonania przewidzianej 

ustawą procedury. 

W przypadku publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego projekt ustawy przewiduje 
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możliwość bezpośredniego przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub 

włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Czynnością wymaganą dla 

dalszego prowadzenia szkoły będzie złożenie, do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosku, 

odpowiednio o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły lub zmianę wpisu do ewidencji szkół 

niepublicznych. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, organ prowadzący będzie 

miał obowiązek złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stosownej 

dokumentacji.  

Projekt dopuszcza trzy terminy złożenia stosownych dokumentów dotyczących przekształcenia 

niepublicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do 

ośmioletniej szkoły podstawowej: 

 do 31 stycznia 2017 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły 

podstawowej z dniem 1 września 2017 r.); 

 do 31 stycznia 2018 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły 

podstawowej z dniem 1 września 2018 r.); 

 do 31 stycznia 2019 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły 

podstawowej z dniem 1 września 2019 r.). 

Ponadto w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową będzie istniał 

obowiązek przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego pozytywnej 

opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i 

higieny w budynku, w którym będzie mieściła się szkoła oraz jej otoczeniu.  

Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 

2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum.  

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 

dotychczasowego gimnazjum. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych 

wariantach, tj. poprzez: 

 przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub 

 włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, 

 przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum, 

 włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,  

 przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie 

gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły 

należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
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prowadzącej gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. Projekt 

określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian. Przykładowo, gdy 

jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe gimnazjum zdecyduje  

o przekształceniu tego gimnazjum w liceum ogólnokształcące lub o włączeniu tego gimnazjum 

do liceum ogólnokształcącego konieczne będzie zawarcie lub zmiana porozumienia o 

prowadzeniu tego liceum z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie liceum 

ogólnokształcącego jest zadaniem własnym. Wymóg ten nie będzie dotyczył miast na prawach 

powiatu. 

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, z mocy ustawy stanie się 

ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 

w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego 

gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązanie zaprojektowano 

w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła 

zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum.  

Projekt określa rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów: 

 uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy 

II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej; 

 uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do 

klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej; 

 uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły,  

z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym.  

Natomiast z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.  

Natomiast do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.,  

w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci 

wygaszonego gimnazjum. 

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą 

prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy 

I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 
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nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy 

I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma promocji do klasy 

III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku 

szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum 

ogólnokształcące, stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

Branżowa szkoła I stopnia 

Projekt przewiduje przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej 

zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 

2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół 

zawodowych, natomiast będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej 

branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły 

I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 

2019/2020 i na lata późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia 

będzie odbywało się w zawodach, w których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego przewidziano kształcenie w tym typie szkoły.  

Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do 

klasy programowo wyższej, będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły 

I stopnia (uczeń klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy II, 

będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia, uczeń niepromowany do klasy 

III w przypadku braku możliwości powtarzania klasy drugiej  

w zasadniczej szkole zawodowej będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły 

I stopnia, analogicznie będzie w przypadku ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej, 

który nie ukończy szkoły).  

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018–2019/2020) branżowe szkoły I stopnia będą 

prowadziły klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas tych będą 

miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a 

co za tym idzie uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

Branżowa szkoła II stopnia 
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Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym utworzenie 

branżowej szkoły II stopnia nastąpi z dniem 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja 

kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. 

Technikum 

Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone  

w pięcioletnie technikum. Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do 

dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok 

szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum 

(dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie 

prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 

września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum,  

a w następnych latach kolejnych klas.  

Uczeń klasy pierwszej czteroletniego technikum, który nie uzyska promocji do klasy drugiej  

i nie będzie miał możliwości powtarzania tej klasy w czteroletnim technikum, może 

kontynuować naukę w klasie pierwszej pięcioletniego technikum. Analogicznie uczniowie klas 

II–IV czteroletniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej, 

będę mogli kontynuować naukę w odpowiedniej klasie (II–IV) pięcioletniego technikum. W 

latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy 

dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio klasy I–IV). 

Szkoły dla dorosłych: 

Szkoła podstawowa dla dorosłych 

Dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, w której kształcenie obejmowało VI klasę 

szkoły podstawowej, staje się z dniem 1 września 2017 r. szkołą, w której kształcenie obejmuje 

klasę VII i VIII. Z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej szkoły podstawowej  

i utworzenie z dniem 1 września 2017 r. ośmioletniej szkoły podstawowej zachodzi 

konieczność dostosowania przepisów dotyczących umożliwienia kształcenia osobom dorosłym 

na poziomie szkoły podstawowej.  

Obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. nowa struktura organizacyjna szkoły podstawowej 

dla dorosłych obejmująca klasę VII i VIII skutkuje koniecznością dostosowania przepisów 

dotyczących likwidacji klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych z dniem  

1 września 2017 r., a przypadku szkoły dla dorosłych, w której kształcenie w klasie VI 

rozpoczęło się w lutym 2017 r. likwidacji klasy VI z dniem 1 lutego 2018 r. W związku  

z powyższym na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na 
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semestr pierwszy dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, a pierwsze postępowanie 

rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza 

się na rok szkolny 2017/2018. Umożliwia się słuchaczom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 

ukończyli semestr drugi klasy VI, kontynuowanie nauki na semestrze pierwszym w klasie VII 

szkoły podstawowej dla dorosłych. Słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli 

semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, mogą z dniem 1 

lutego 2018 r. kontynuować naukę na semestrze pierwszym klasy VII szkoły podstawowej dla 

dorosłych.  

Wprowadzono również regulacje, które umożliwiają przekształcenie sześcioletniej szkoły 

podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Gimnazjum dla dorosłych 

W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Powstanie  

w ustroju szkolnym ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego skutkuje wygaszaniem gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje 

się klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne 

klasy. Likwidacja pierwszej klasy gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie  

w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nastąpi z dniem 1 lutego 2018 r., a kolejnych klas tej 

szkoły w latach następnych. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania 

rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.  

W ustawie uregulowano również kwestię słuchaczy, którzy w różnych semestrach 

w poszczególnych klasach gimnazjum dla dorosłych nie otrzymają promocji na semestr 

programowo wyższy, oraz sytuację słuchaczy klasy III dotychczasowego gimnazjum dla 

dorosłych, którzy nie ukończą tej szkoły w latach 2018/2019 lub 2019/2020 i staną się 

słuchaczami klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych. 

Wprowadzono również regulacje, które umożliwiają przekształcenie dotychczasowego 

gimnazjum dla dorosłych w ośmioletnią szkołę podstawową lub trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 prowadzi się klasy 

dotychczasowego gimnazjum aż do czasu ich likwidacji. 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych przekształca się w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.  
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Ponadto z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy tej szkoły. 

Konsekwentnie, na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się już postępowania 

rekrutacyjnego do tego typu szkoły.  

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. 

W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do ukończenia cyklu kształcenia, zatem rok 

2022/2023 będzie ostatnim rokiem szkolnym, w którym ukończą kształcenie absolwenci 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.  

Słuchacze semestrów pierwszego i drugiego w klasach I–III, którzy nie otrzymali promocji na 

następny semestr, mają możliwość kontynuowania nauki na odpowiednich semestrach klas 

I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Zapewniona jest zatem ciągłość 

kształcenia w przypadku powtarzania semestrów nauki. 

Wprowadzono również regulacje, które umożliwiają przekształcenie trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Szkoły policealne 

W systemie oświaty nadal będą funkcjonowały szkoły policealne. 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

Dotychczasowe trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposobienie do pracy, stają się z dniem 1 września 2017 r. trzyletnimi 

szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy. Nie zmienia się grupa uczniów, dla 

których ten typ szkoły jest przeznaczony, jak i długość okresu kształcenia.  

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego  

Zasady funkcjonowania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które powstało 

przed dniem 1 września 2017 r., nie ulegają zmianie. Centrum utworzone po 1 września  

2017 r. powinno w swojej strukturze zawierać placówkę kształcenia praktycznego. 

Szkoły prowadzone przez ministrów  
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Szkoły prowadzone przez ministrów, których uczniowie realizują obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, przekształcane są w analogiczny sposób jak szkoły prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego. 

DOSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ DO ZMIANY STRUKTURY SZKOLNEJ 

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach 

szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Przepisy obecnie obowiązującej 

ustawy o systemie oświaty określają tryb likwidacji i przekształcenia szkoły publicznej (art. 59 

ust. 1, 2, 2c i 6) oraz wprowadzania zmian w sieciach szkolnych (art. 17 ust. 4, 5 i 7). Zgodnie 

z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest 

zobowiązana do przeprowadzenia przekształcenia w odrębnym postępowaniu dla każdej ze 

szkół oraz w konsekwencji podjęcia uchwały o zmianie sieci szkół. Aby ułatwić jednostkom 

samorządu terytorialnego przeprowadzenie w okresie przejściowym, tj. do dnia 31 sierpnia 

2019 r., procesu dostosowania sieci szkół do projektowanej zmiany struktury szkolnej, w 

projekcie ustawy zaproponowano, aby przepisy art. 59 ust. 1, 2, 2c i 6, art. 17 ust. 4, 5 i 7 

dotychczasowej ustawy o systemie oświaty oraz art. 89 i art. 39 projektowanej ustawy – Prawo 

oświatowe nie dotyczyły przekształceń szkół publicznych (samorządowych 

i niesamorządowych) dokonywanych na podstawie niniejszej ustawy, a także zmian sieci szkół 

związanych z tymi przekształceniami.  

W przypadku przekształceń, które nastąpią z mocy ustawy, jednostka samorządu terytorialnego 

będzie zobowiązana do podjęcia, do dnia 30 listopada roku, w którym nastąpi przekształcenie 

szkoły, uchwał deklaratoryjnych potwierdzających nastąpienie przekształcenia i pozwalających 

na uporządkowanie kwestii formalno-prawnych wynikających z przekształcenia. Uchwały te 

będą stanowić jednocześnie akty założycielskie szkół przekształconych z mocy prawa. 

Uchwałą deklaratoryjną podejmowaną w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum (w 

tym gimnazjum dla dorosłych) stwierdzi zakończenie jego działalności. 

Natomiast opisane w projekcie ustawy przekształcenia szkół publicznych, podejmowane 

z inicjatywy właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wynikające z tych 

przekształceń zmiany w sieci szkolnej, zostaną przeprowadzone na podstawie szczególnych 

uchwał dostosowujących, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego. Uchwały te z jednej strony stanowić będą formalną podstawę dokonania zmian 

organizacyjnych, a z drugiej – dostosowywać będą istniejącą sieć szkół publicznych do zmian 

w strukturze szkolnej oraz – w przypadku powiatu – ustalać sieć szkół ponadpodstawowych. 
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Mocą uchwał dostosowujących możliwe będzie także dokonanie zmian w uchwałach rad gmin 

o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w zakresie oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych. 

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będą 

podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu) 

w dwustopniowej procedurze. Zgodnie z projektem ustawy organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała będzie podana do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego 

organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej 

jednostki) i przedłożenia jej kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie 

zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zapewnienia 

wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora 

oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie 

będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w 

sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W projekcie ustawy 

przewidziano możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej opinii o 

zaprezentowanym w przedłożonej uchwale projekcie sieci szkół dostosowanej do nowego 

ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do 

wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 

podejmowanej do 31 marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. 

Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół 

do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem 

ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora, tj. uzyskaniem opinii 

negatywnej. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie 

podlegać nadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu przez wojewodę. 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie 

kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych reprezentatywnych  

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostek organizacyjnych 
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organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. Tak jak  

w przypadku kuratora oświaty, organizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, 

z tym że opinia ta nie będzie miała charakteru wiążącego.  

Zakres uchwały w sprawie (projektu) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 

będzie obejmować plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie danej 

jednostki (w przypadku gminy – także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla 

dzieci i młodzieży) zarówno w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r. – 

31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019 r. (w przypadku gminy – projekt 

planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.).  

W uchwale w szczególności będą wskazane adresy siedzib szkół oraz innych miejsc 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Adresatem uchwały w 

sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie 

szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość powzięcia pełnej informacji o 

sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego. 

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie stanowić 

jednocześnie akty założycielskie szkół powstających w wyniku przekształceń (włączeń) 

dokonywanych mocą uchwały, stąd też określać będzie podstawowe elementy aktu 

założycielskiego, takie jak typy, nazwy i siedziby szkół, daty rozpoczęcia działalności przez te 

szkoły oraz rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I szkoły podstawowej. 

Uchwała ta będzie podejmowana w oparciu o ustawowe wytyczne mające na celu 

zabezpieczenie minimalnych wymagań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 

ustalając sieć szkół gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej 

strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I–VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku 

lub jego bliskiej lokalizacji. 

W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty bądź też niepodjęcia uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do dnia 31 marca 2017 r., 

obowiązywać będą dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół podjęte na podstawie art. 17 

ustawy o systemie oświaty. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

opracowuje i poda do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół, jaki 

będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które 

nastąpią z mocy z prawa. 
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Projekt ustawy przewiduje również możliwość nowelizacji uchwał dostosowujących, 

podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, tak aby 

zabezpieczyć niezbędną elastyczność w procesie dokonywanych przekształceń. Niemniej, 

każdorazowa zmiana uchwały dostosowującej sieć będzie wymagać uzyskania pozytywnej 

opinii właściwego kuratora oświaty. Po zakończeniu procesu dostosowania sieci szkolnych do 

zmiany struktury szkolnej korekty w sieciach szkół będą przeprowadzane przez jednostki 

samorządu terytorialnego na zasadach ogólnych opisanych w art. 39 projektowanej ustawy – 

Prawo oświatowe. 

Zmiana zezwoleń udzielonych przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego 

na prowadzenie szkół publicznych 

Zgodnie z art. 58 ust. 3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest zakładanie  

i prowadzenie szkół publicznych (tj. bezpłatnych i powszechnie dostępnych) przez podmioty 

niepubliczne, tj. osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

Szkoły te są prowadzone na podstawie zezwoleń wydawanych przez organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół danego typu. 

Wymienione szkoły publiczne również będą podlegały przekształceniom w związku ze zmianą 

struktury szkolnej.  

W przypadku przekształceń, które nastąpią z mocy ustawy, osoby fizyczne i osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne nie będą zobligowane do 

składania wniosków o zmianę zezwolenia. Regułą będzie obowiązkowe przedłożenie przez 

ww. osoby fizyczne i prawne do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego 

wykazu nauczycieli, którzy będą zatrudnieni po przekształceniu szkoły wraz z informacją o 

kwalifikacjach tych nauczycieli, zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły 

publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz 

zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych, projektu aktu 

założycielskiego i projektu statutu szkoły. Dokumenty te będą przedkładane do dnia 30 czerwca 

roku, w którym nastąpi przekształcenie, z możliwością przedłużenia tego terminu do dnia 31 

lipca danego roku. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego dokona stosownej 

zmiany zezwolenia do dnia 10 sierpnia roku,  

w którym nastąpi przekształcenie.  

W projekcie ustawy przewidziano szeroki katalog szkół, zarówno ogólnokształcących, jak i 

prowadzących kształcenie zawodowe, w które można przekształcić (lub włączyć) dotychczasowe 

gimnazja. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie miejsc pracy nauczycieli oraz zachowanie 
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potencjału materialnego i kadrowego wygaszanych szkół. Jeśli osoba fizyczna lub osoba prawna 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę publiczną na podstawie 

zezwolenia będzie chciała dokonać włączenia lub przekształcenia szkoły na zasadach 

zaprojektowanych w niniejszym projekcie ustawy (przekształcenia i włączenia inne niż te, które 

nastąpią z mocy ustawy), będzie zobowiązana do złożenia do właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego stosownego wniosku o zmianę zezwolenia oraz przedłożenia w 

terminach wskazanych w projekcie ustawy wykazu nauczycieli, którzy będą zatrudnieni po 

przekształceniu szkoły, informacji o kwalifikacjach tych nauczycieli, zobowiązania do 

zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów 

dotyczących szkół publicznych, projektu aktu założycielskiego  

i projektu statutu szkoły. 

Dodatkowo, w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową oraz zwiększenia 

liczby klas w szkole podstawowej o niepełnej organizacji, w zakresie klas I–III konieczne 

będzie przedłożenie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o 

warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna 

i najbliższym jego otoczeniu. Przekształcenie samodzielnego gimnazjum w szkołę innego typu 

będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty  

w zakresie zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wymóg związany z uzyskaniem opinii 

organu nadzoru sanitarnego oraz opinii organu nadzoru pedagogicznego ma na celu 

zabezpieczenie odpowiednich warunków nauczania, wychowania i opieki dla uczniów szkół 

powstałych w wyniku przekształcenia dotychczasowego samodzielnego gimnazjum. W celu 

zagwarantowania uczniom gimnazjum możliwości kontynuacji nauki i uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum przewiduje się, że we wszystkich typach szkół powstałych w wyniku 

włączenia lub przekształcenia gimnazjum prowadzone będą oddziały klas gimnazjalnych, do 

których zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. 

Inne niż z mocy ustawy przekształcenia szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na podstawie zezwolenia  

są dobrowolne, tj. następują na wniosek osoby prowadzącej. W przypadku niedokonania 

zmiany zezwolenia na prowadzenie gimnazjum, tj. nieskorzystania przez osobę prowadzącą 

publiczne gimnazjum z prawa do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia, publiczne gimnazjum 

ulegnie stopniowemu wygaszeniu. 
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Projekt ustawy przewiduje również przepisy przejściowe dotyczące sposobu postępowania 

z wnioskami o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej, złożonych 

i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Do wniosków tych 

zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy projektowanej ustawy – Prawo oświatowe. 

Szczególna regulacja przejściowa dotyczyć będzie złożonych i nierozpatrzonych wniosków  

o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. 

Wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek i przedłożyć właściwemu organowi 

jednostki samorządu terytorialnego odpowiednie dokumenty i opinie świadczące  

o możliwościach kadrowych i lokalowych na założenie od dnia 1 września 2017 r. ośmioletniej 

szkoły podstawowej. Natomiast, wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego 

gimnazjum, jako dotyczące założenia szkoły należącej do typu, który nie będzie objęty nową 

strukturą szkolną zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Przekształcanie szkół publicznych przekazanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego do prowadzenia innym osobom prawnym lub osobom fizycznym na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty  

Zgodnie z art. 5 ust. 5g obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest przekazanie 

przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły osobie fizycznej lub osobie 

prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego na podstawie umowy. Przekazane szkoły 

są szkołami publicznymi, bezpłatnymi dla uczniów i powszechnie dostępnymi. Nadzór nad 

jakością nauczania w nich sprawuje kurator oświaty, a właścicielem majątku szkoły jest nadal 

jednostka samorządu terytorialnego. Większość jednostek przekazanych w trybie określonym 

art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty to szkoły podstawowe. Wymienione szkoły również 

będą podlegały przekształceniom w związku ze zmianą struktury szkolnej. 

Dla szkół publicznych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia 

innym osobom prawnym lub osobom fizycznym na podstawie umowy w trybie art. 5 ust. 5g 

dotychczasowej ustawy o systemie oświaty, proponuje się przyjęcie następujących rozwiązań. 

W odniesieniu do szkół przekształcanych z mocy ustawy, tj. szkół podstawowych 

(sześcioletnich w ośmioletnie), liceów ogólnokształcących (trzyletnich  

w czteroletnie), techników (czteroletnich w pięcioletnie) oraz zasadniczych szkół zawodowych 

(przekształcanych w branżowe szkoły I stopnia), zastosowanie będą miały wspólne przepisy 

dotyczące przekształceń szkół wymienionych typów; wymagane jednak będzie odpowiednie 

dostosowanie umów dotyczących przekazania prowadzenia szkoły  

w terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie. Ponadto, zostanie 
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stworzona możliwość przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową w porozumieniu  

z właściwą jednostką samorządu terytorialnego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki  

i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Gimnazjum, które nie 

zostanie przekształcone w szkołę podstawową, będzie wygaszane zgodnie z terminami 

określonymi w art. 129 projektowanej ustawy. 

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów projektowanej ustawy – Prawo oświatowe nie 

będzie możliwe przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy 

prowadzenia jedynej szkoły danego typu. Stan, w którym na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego nie funkcjonuje ani jedno przedszkole lub szkoła danego typu prowadzona przez 

tę jednostkę, możliwy jest jedynie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Z dniem 1 września 2022 r. co 

najmniej jedna szkoła danego typu będzie szkołą samorządową. Przepis ten ma na celu 

wzmocnienie odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za bezpośrednie 

wykonywanie zadań oświatowych, a jednocześnie, mając na względzie zawarte umowy oraz 

konieczność zapewnienia stabilnych warunków nauki i pracy uczniom  

i nauczycielom szkół przekazanych do prowadzenia, wyznacza wystarczający okres na 

dostosowanie się do nowych przepisów w tych jednostkach samorządu terytorialnego, 

w których doszło do przekazania prowadzenia wszystkich szkół danego typu. 

W związku z występowaniem wątpliwości prawnych dotyczących możliwości przekazania na 

podstawie umowy w trybie art. 5 ust. 5g placówek oświatowych, w projektowanej ustawie – 

Prawo oświatowe określono jednoznacznie, że możliwe jest jedynie przekazanie prowadzenia 

szkoły lub przedszkola. Zgodnie z niniejszym projektem ustawy, umowy, na podstawie których 

jednostki samorządu terytorialnego przekazały podmiotom prawa prywatnego prowadzenie 

placówek, pozostaną w mocy. Do umów tych zastosowanie będą mieć przepisy art. 5 ust. 5g–

5r dotychczasowej ustawy o systemie oświaty, w tym obowiązek zwrotnego przejęcia 

prowadzenia placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w określonych tymi 

przepisami przypadkach.  

Zagwarantowanie ciągłości dotowania szkół przekształcanych w związku ze zmianą 

struktury szkolnej  

Zgodnie z projektem ustawy publiczne i niepubliczne szkoły prowadzone przez podmioty inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego, w tym szkoły przekształcone z mocy prawa oraz szkoły 

powstałe w wyniku przekształcenia (włączenia) gimnazjum z dniem 1 września 2017 r., będą 
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miały zagwarantowane kontynuowanie udzielania im dotacji z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego na zasadach opisanych w art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty. Z tym, że 

branżowe szkoły pierwszego stopnia będą dotowane na analogicznych zasadach, na których 

obecnie są dotowane zasadnicze szkoły zawodowe, a oddziały gimnazjalne oraz oddziały 

zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonujące w okresie przejściowym w szkołach innego typu 

(w okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.), będą dotowane na analogicznych zasadach 

jak obecnie odpowiednio gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe. Należy zauważyć, że 

przepisy art. 80 i art. 90 nie wymieniają szczegółowo poszczególnych typów szkół, posługując 

się jedynie pojęciem „szkoły danego typu”. W związku z tym przepisy te będą odpowiednio 

dostosowane do powstających nowych typów szkół oraz typów szkół wygaszanych. Zostało 

jedynie określone, że przy wyliczaniu podstawowej kwoty dotacji na ucznia gimnazjum, 

planowane wydatki na oddziały gimnazjalne i gimnazja są traktowane łącznie. Uczniowie 

oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów w danej jednostce samorządu terytorialnego będą 

otrzymywać tą samą kwotę dotacji na ucznia. Analogicznie będzie w przypadku zasadniczych 

szkół zawodowych i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych.  

ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE W USTAWIE – KARTA NAUCZYCIELA 

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej, w okresie wdrażania 

nowej struktury szkół, wprowadza się rozwiązania uelastyczniające realizację polityki 

kadrowej. Proponuje się rozszerzyć zakres stosowania art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela, w 

którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne stanowisko 

nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – na nauczycieli zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia). 

Jednocześnie wyłączony będzie warunek konieczności zapewnienia przeniesionemu 

nauczycielowi mieszkania służbowego oraz miejsca pracy dla małżonka, będącego 

nauczycielem. 

Ponadto w okresie przejściowym proponuje się zawieszenie stosowania art. 19 ustawy – Karta 

Nauczyciela, zgodnie z którym, w przypadku konieczności zapewnienia w szkole obsady na 

stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom 

programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na 

podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 

3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Zawieszenie stosowania w 

okresie przejściowym art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela uniemożliwi przenoszenie 

nauczycieli mianowanych bez ich zgody, pozostawiając decyzję o ewentualnym przeniesieniu 

samemu nauczycielowi.  
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W okresie przejściowym proponuje się modyfikację dotychczasowych zasad uzupełniania etatu 

oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy – 

Karta Nauczyciela. Zmiana umożliwi nauczycielom uzupełnianie etatu w innej szkole także w 

przypadku zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy w wymiarze mniejszym niż ½ 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Ponadto umożliwia to kontynuację zatrudnienia 

w drodze mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż ½ 

obowiązkowego wymiaru zatrudnienia. Nauczyciele, którzy skorzystają z tej możliwości, w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy będą otrzymywali odprawę  

z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego 

bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia pełnego wymiaru zatrudnienia. Jednocześnie 

nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu 

zawodowego zmieni miejsce zatrudnienia, będzie mógł 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 jeżeli za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do nauczycieli gimnazjów, którzy rozpoczną 

lub będą kontynuowali staż w szkołach, w których prowadzone będą klasy gimnazjum. 

W projekcie zaproponowano przepisy regulujące w sposób szczególny przydzielanie w roku 

szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych tak, aby 

średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w danej szkole nie 

była wyższa niż odpowiednia średnia tych godzin przypadających na etat nauczyciela  

w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017. Regulacja ta nie będzie dotyczyła nauczycieli 

przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 

oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 

nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych. 

W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., proponuje 

się, aby podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela lub 

dyrektora szkoły zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w innym przedszkolu, innej szkole 

lub ich zespole, wymagało uzyskania pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły lub 

zespołu, w których zatrudniony jest ten nauczyciel, a w przypadku dyrektora szkoły – organu 

prowadzącego. W przypadku naruszenia tego warunku, dyrektor szkoły (organ prowadzący 

szkołę), wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia będzie mógł rozwiązać stosunek 

pracy z nauczycielem (dyrektorem szkoły) z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem. To rozwiązanie nie będzie stosowane do nauczycieli przedmiotów 
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teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół, i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, którzy ze względu na specyfikę zajęć, które prowadzą i od których wymagana 

jest praktyczna wiedza z zakresu danego zawodu, czasami zatrudnieni są w wielu miejscach 

jako jedni z niewielu specjalistów z danej dziedziny. 

Każdy uczeń powinien znaleźć wsparcie w zakresie zaspokojenia potrzeb rozwojowych, 

pokonywania trudności, rozwoju zainteresowań, wyboru kierunku kształcenia, w tym celu 

proponuje się, aby w czasie wdrażania reformy systemu oświaty zachować dotychczasowe 

warunki korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proponuje się, aby w okresie do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego, 

przypadających na jeden etat nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i ich zespołach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego, nie była wyższa niż liczba uczniów przypadająca na etaty tych nauczycieli,  

w roku szkolnym 2016/2017. 

Wprowadza się także zmiany dostosowujące w art. 42 ust. 2b pkt 2 i ust. 3 w lp. 3 tabeli ustawy 

– Karta Nauczyciela i odpowiednie regulacje przejściowe w tym zakresie. Do czasu 

zakończenia przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego nauczyciel będzie obowiązany do 

uczestniczenia w przeprowadzaniu tego egzaminu w ramach zajęć i czynności wynikających 

z zadań statutowych szkoły. Jednocześnie wskazuje się, że pensum nauczyciela gimnazjum lub 

oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej pozostanie bez zmian, 

tj. będzie wynosić 18 godzin.  

Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych w ramach innych zajęć 

i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły będą obowiązani uczestniczyć 

w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. 

Ponadto w projekcie uregulowano kwestię odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

dla nauczycieli gimnazjów (w których wygaszane jest kształcenie), dla których ta szkoła była 

ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne. Organ prowadzący gimnazjum będzie obowiązany wskazać inną szkołę, w 

której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych nauczycieli. 

W okresie wdrażania nowej struktury szkół (do 2023 r.), w celu ułatwienia przepływu 

informacji o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli proponuje się, aby dyrektorzy szkół 

poszukujący nauczycieli do pracy, informowali właściwego kuratora oświaty o wolnych 

stanowiskach pracy. Kurator oświaty będzie udostępniał ww. informacje na stronie 

podmiotowej kuratorium oświaty. W okresie przejściowym pierwszeństwo w zatrudnieniu 
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będzie przysługiwało nauczycielom przebywającym w stanie nieczynnym oraz tym 

nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny z początkiem 

kolejnego roku szkolnego lub nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan 

nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela. Ponadto pierwszeństwo 

w zatrudnieniu obejmie również nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 

228 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy. Uregulowanie to będzie obowiązywało 

do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Regulacje przejściowe dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych 

w szkołach  

Proponuje się, aby do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 5d 

ustawy o systemie oświaty, zatrudnionych w gimnazjum, w którym wygaszane jest kształcenie, 

zastosowanie miały przepisy zawarte w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Do tej grupy pracowniczej zaliczyć 

należy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, pracujących w 

szkołach, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Do tych 

pracowników nie mają zastosowania regulacje ww. ustawy, dotyczące możliwości 

przeniesienia do pracy w innej jednostce oraz możliwości przeniesienia na inne stanowisko 

odpowiadające kwalifikacjom pracownika, w przypadku, gdy nie jest możliwe dalsze jego 

zatrudnienie w danej jednostce.  

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze  

W celu sprawnego przeprowadzenia szkół przez proces przekształceń, przepisy ustawy 

przewidują powierzenie tego zadania doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Zgodnie 

z przyjętą zasadą, w przekształceniach szkół dokonujących się z mocy prawa, szkołami 

zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy we współpracy z wicedyrektorami oraz 

nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole do końca okresu, na jaki 

zostały im powierzone powyższe stanowiska.  

W przypadkach szkół nowego systemu, w ramach których będą funkcjonowały do wygaśnięcia 

oddziały gimnazjalne, organ prowadzący będzie miał możliwość przedłużenia powierzania 

stanowiska dyrektorowi, któremu w trakcie przeprowadzania zmian zakończy się kadencja, nie 

dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Natomiast w przypadku wygaszanych gimnazjów (tj. takich, które nie będą przekształcały się 

w szkoły nowego typu lub nie będą włączane do innych szkół) proponuje się, aby 

dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zajmowali stanowisko do końca okresu na jaki 
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powierzono im to stanowisko, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. W sytuacji zaś 

gdy ich kadencja zakończy się przed wygaszeniem kształcenia w gimnazjum, przepisy 

przewidują możliwość przedłużenia powierzenia im tej funkcji, nie dłużej jednak niż do dnia 

31 sierpnia 2019 r., lub możliwość powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora gimnazjum – 

wicedyrektorowi, a w gimnazjach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego 

gimnazjum, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Nauczyciele przekształcanych szkół 

Aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki z wysoko wykwalifikowaną oraz 

doświadczoną kadrą pedagogiczną, proponuje się rozwiązania zapewniające przechodzenie 

nauczycieli ze szkół aktualnie funkcjonujących do szkół tworzonych w ramach nowego 

systemu. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących w ramach obecnego systemu 

oświaty z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. 

Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele: 

 dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół 

podstawowych, 

 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I 

stopnia, 

 dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego 

technikum, 

 dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

Nauczyciele gimnazjów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieni 

na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar 

zatrudnienia), których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie 

będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w 

gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. W 

przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek 

pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego. W przypadku braku możliwości 

zatrudnienia w pełnym wymiarze, nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na 

ograniczenie zatrudnienia. Powyższe rozwiązania dotyczą również nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum.  
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W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez nauczyciela pozostającego w stanie 

nieczynnym ustanie prawo do dalszego przebywania w stanie nieczynnym.  

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019, z nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjach, 

których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne 

powodujące wygaszenie kształcenia w danym gimnazjum, zostanie rozwiązany stosunek pracy. 

Nauczyciele ci otrzymają odprawę z tego tytułu. Należy zaznaczyć, że urlop dla poratowania 

zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w ww. gimnazjum (w roku szkolnym 2018/2019) będzie 

mógł być udzielony na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. – po tym terminie, 

bowiem nie będzie możliwości kontynuowania tego urlopu, z uwagi na wygaszenie kształcenia 

w tej szkole. 

STATUTY SZKÓŁ  

W związku z projektowanymi zmianami wprowadzone zostały przepisy przejściowe, które 

pozwolą na dokonanie pożądanych zmian w odpowiednim czasie, w zakresie obecnie 

funkcjonujących szkół oraz ich statutów. Organy prowadzące muszą mieć czas na podjęcie 

stosowanych decyzji, uwzględniając nowe przepisy, jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby 

lokalnego środowiska.  

 

 

Według zaproponowanych rozwiązań: 

 statuty dotychczasowych szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do 

dnia 30 listopada 2017 r., 

 statuty dotychczasowych liceów ogólnokształcących i techników zachowują moc do 

dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie 

później jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.,  

 statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc nie później 

niż do dnia 30 listopada 2017 r., 

 branżowe szkoły I stopnia utworzone zgodnie z art. 164 projektu ustawy uchwalą statuty 

do dnia 30 listopada 2017 r. 
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Nowe statuty powinny być nadane przez organy prowadzące dane szkoły – gdyż będą one 

pierwszymi statutami tych szkół w nowej strukturze.  

ZMIANY W INNYCH USTAWACH, BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ 

WPROWADZENIA NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO. 

W konsekwencji zmiany ustroju szkolnego konieczne są również inne zmiany systemowe  

w wybranych obszarach oświaty uzupełniające i wzmacniające zmiany ustroju szkolnego, jak 

również zmiany dostosowujące te ustawy do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy ‒ 

Prawo oświatowe. W projekcie proponuje się w szczególności: 

 zmiany w ustawie Karta nauczyciela w zakresie korzystania z Centralnego Rejestru 

Orzeczeń Dyscyplinarnych, 

 zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie:  

– zapewnienia darmowych podręczników uczniom 8-klasowej szkoły 

podstawowej,  

– wprowadzenia egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ósmej klasie 

szkoły podstawowej, 

– zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, 

– wprowadzenia możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości po ukończeniu 

branżowej szkoły II stopnia,  

– zasad organizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

 zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wprowadzenia 

uprawnienia do studiów wyższych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich nie 

tylko na podstawie świadectwa dojrzałości, ale również na podstawie świadectwa 

dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika,  

 zmiany w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie uwzględnienia 

kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz szkoły 

branżowej I i II stopnia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA  

Art. 4 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1379). Zmiany dotyczą zasad zasięgania informacji z Centralnego Rejestru 
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Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem. 

Stosownie do przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, nie można nawiązać stosunku pracy 

z nauczycielem, który był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy 

z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat przed 

nawiązaniem stosunku pracy albo karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela. W celu 

potwierdzenia spełnienia ww. warunku nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy był 

dotychczas obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Centralnego Rejestru 

Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD), który prowadzony jest przez Ministra Edukacji 

Narodowej. Proponuje się, aby to dyrektor szkoły (a nie nauczyciel), przed nawiązaniem 

stosunku pracy z nauczycielem, był zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Projektowane 

rozwiązanie ma na celu stworzenie narzędzia informatycznego, za pomocą którego dyrektor 

szkoły będzie miał możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie 

numerów PESEL Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Dyrektor szkoły będzie 

mógł zweryfikować – po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela – czy dany nauczyciel widnieje 

w CROD. Jeśli dane osoby o podanym numerze PESEL nie widnieją w CROD – dyrektor 

otrzyma stosowną informację, jeśli natomiast okaże się, że dane tej osoby widnieją w CROD – 

dyrektor będzie obowiązany złożyć wniosek o udzielenie informacji z CROD. Powyższe 

rozwiązanie usprawni proces zasięgania opinii z CROD oraz skróci czas oczekiwania na 

weryfikację danych nauczyciela ubiegającego się o zatrudnienie w szkole. 

Ponadto wprowadza się zmianę w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegającą na 

rozszerzeniu katalogu przypadków nieobecności nauczyciela w pracy, które powodują 

przedłużenie stażu o czas trwania tej nieobecności o okres pozostawania w stanie nieczynnym.  

Proponuje się zmiany w zakresie ustalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami 

samorządu terytorialnego, regulaminów wynagradzania nauczycieli, polegające na corocznym 

wydawaniu tych regulaminów. Regulaminy te będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do 31 

grudnia i będą uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Regulaminy 

z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez dwa miesiące od dnia 

ogłoszenia ustawy budżetowej. Jednocześnie uchyla się przepis art. 30a i art. 30b ustawy – 

Karta Nauczyciela dotyczący obowiązku dokonywania przez organy prowadzące corocznej 

analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz możliwości dokonania 

przez regionalne izby obrachunkowe kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.  

W konsekwencji wprowadzenia przepisu przejściowego dotyczącego umożliwienia 

rozwiązania stosunku pracy w przypadku odmowy przyjęcia stanu nieczynnego przez 
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nauczycieli gimnazjum, w którym wygaszane jest kształcenie oraz nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, w których prowadzone będą klasy gimnazjalne, doprecyzowania wymaga przepis 

art. 88 ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela. Z uprawnień do świadczeń emerytalnych będą mogli 

skorzystać także nauczyciele, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł w związku 

z planowanymi zmianami w strukturze systemu oświaty, a którzy do dnia 31 grudnia 2008 r 

uzyskali prawo do emerytury, na podstawie art. 88 ust. 2a pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Równocześnie zmiany w ustawie z dnia z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637), polegają na 

uzupełnieniu przepisu stanowiącego o prawie do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w ww. 

okolicznościach. Zgodnie z proponowanymi przepisami, nauczyciele gimnazjum, w którym 

wygaszane jest kształcenie oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których prowadzone 

będą klasy gimnazjalne, na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, 

których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, będą 

przenoszeni za ich zgodą w stan nieczynny, a w przypadku braku zgody zostanie z nimi 

rozwiązany stosunek pracy. W takim przypadku nauczyciele, którzy nabędą prawo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będą mogli z tego prawa skorzystać. 

ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY 

Art. 15 wprowadza następujące zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010): 

1) uchylona zostaje preambuła do ustawy ‒ preambuła będzie zamieszczona w ustawie –Prawo 

oświatowe; 

2) w rozdziale 1, dotyczącym przepisów ogólnych: 

a) uchylone zostają art. 1–2a określające: cele i funkcje systemu oświaty, typy i rodzaje 

szkół i placówek, które obejmuje system oświaty oraz współdziałania systemu oświaty 

z podmiotami prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty  

i wychowania ‒ kwestie te obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 

b) używane w ustawie określenia „upośledzenie umysłowe” zastępuje się określeniem 

„niepełnosprawność intelektualna”; 

c) w art. 3 (słowniczek pojęć ustawowych): 

 w przypadku pojęć dotyczących tych kwestii, które reguluje projekt ustawy – Prawo 

oświatowe ‒ wprowadza się odesłanie do definicji zawartych w tej ustawie,  
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 w przypadku części pojęć, zmiany w ich definicjach mają charakter dostosowujący, 

 zmianie ulegają definicja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (pkt 

21) oraz definicja egzaminu maturalnego (pkt 21c) – stosownie do zmian 

w zasadach przeprowadzania tych egzaminów zaproponowanych w rozdziale 3b 

ustawy o systemie oświaty, 

 wprowadza się definicję egzaminu ósmoklasisty (pkt 21d), którego zasady 

przeprowadzania określone zostały w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty, 

 uchylone zostają pkt: 2e–2g, 3a, 11c i 11d, 17, 18b, 21b;  

d) uchylone zostają art. 4‒5f dotyczące: działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli, działań szkół zabezpieczających uczniów przed dostępem 

do treści niepożądanych, zakładania i prowadzenia publicznych szkół i placówek, 

zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego ‒ kwestie te obejmuje ustawa 

– Prawo oświatowe; 

e) w art. 5g wprowadza się jedynie zmianę redakcyjną (dodano „w zakresie określonym 

niniejszą ustawą …”) ‒ w związku z ustawą – Prawo oświatowe; 

f) uchylone zostają art. 6–9 dotyczące: warunków, jakie musi spełniać publiczne 

przedszkole i szkoła, warunków, jakie musi spełniać niepubliczne przedszkole oraz 

szkoła niepubliczna, która chce uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, tworzenia i 

funkcjonowania oddziałów międzynarodowych, realizacji zajęć w ramach programów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, klasyfikacji typów szkół ‒ 

kwestie te obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 

g) używane w ustawie wyrazy „egzamin gimnazjalny” zastępuje się wyrazami „egzamin 

ósmoklasisty”;  

h) w art. 9a, art. 9c, art. 9ca i art. 9e wprowadza się zmiany o charakterze dostosowującym 

oraz zmiany będące konsekwencją nowych rozwiązań dotyczących egzaminów, 

określonych w rozdziale 3b; 

i) uchylony zostaje art. 9f dotyczący kolegiów służb społecznych ‒ kwestie te obejmuje 

ustawa – Prawo oświatowe; 

j) w art. 10, dotyczącym egzaminów eksternistycznych, wprowadza się zmiany 

polegające na:  
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 utrzymaniu, w związku z nową strukturą szkół, możliwości uzyskiwania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w trybie egzaminów 

eksternistycznych przez osoby, które ukończyły 18 lat, przy jednoczesnym uchyleniu 

możliwości uzyskiwania w tym trybie świadectw ukończenia gimnazjum; 

 wprowadzeniu, w związku ze zmianą ustroju szkolnego, możliwości uzyskiwania 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez osoby, które ukończyły 18 lat 

oraz posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w 

danym zawodzie i wykształcenie zasadnicze branżowe lub wykształcenie średnie 

branżowe albo zdały egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I 

stopnia i branżowej szkoły II stopnia; 

k) uchylony zostaje art. 11a określający poziomy wykształcenia ‒ kwestie te określa 

ustawa – Prawo oświatowe; 

l) używane w ustawie wyrazy „ponadgimnazjalna” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowa”; 

m) uchylony zostaje art. 13a dotyczący prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

w przedszkolach i szkołach ‒ kwestie te obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 

3) w rozdziale 2, dotyczącym wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki: 

a) art. 14 wprowadza się zmiany polegające na: 

‒ uchyleniu ust. 1–4b w związku z uwzględnieniem tych kwestii w nowej ustawie 

Prawo oświatowe. Brzmienie ust. 5 zostało dostosowane do nowej numeracji 

artykułów w projekcie ustawy. Zmiany w brzmieniu ust. 6 i 9 mają charakter 

porządkujący i polegają na dodaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, w związku z pozostawieniem ich w systemie oświaty; 

‒ w celu ujednolicenia zasad pobierania opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz wyżywienie, w ust. 6 wskazano, że przepisy te stosuje się do 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; 

b) uchylone zostają art. 14a–14c dotyczące ustalania sieci prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkoli i obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

‒ kwestie te obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 
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c) w art. 14d wprowadza się zmiany polegające na dodaniu oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, jako miejsca, w którym wójt, burmistrz, prezydent miasta może 

wskazać miejsce realizacji wychowania przedszkolnego;  

d) uchylone zostają art. 15–20 dotyczące obowiązku nauki i obowiązku szkolnego ‒ 

kwestie te obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 

4) rozdział 2a, dotyczący przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, zostaje uchylony ‒ kwestie te obejmuje 

ustawa ‒ Prawo oświatowe; 

5) w rozdziale 3, dotyczącym zarządzania szkołami i placówkami publicznymi: 

a) w art. 21 uchylony zostaje ustęp pierwszy, dotyczący koordynacji i realizacji polityki 

oświatowej państwa ‒ kwestię tę obejmuje ustawa – Prawo oświatowe; 

b) uchylony zostaje art. 21a dotyczący wymagań wobec szkół i placówek ‒ w związku 

z uwzględnieniem tego obszaru w ustawie – Prawo oświatowe; 

c) w art. 22 ‒ w związku z ustawą – Prawo oświatowe ‒ pozostają upoważnienia dla 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze 

rozporządzenia: organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad oraz warunków wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich; 

pozostałe delegacje zamieszczone obecnie w tym artykule znajdują się w projekcie 

ustawy – Prawo oświatowe; 

d) w art. 22a wprowadzone zostały zmiany o charakterze dostosowującym ‒ w związku 

z ustawą – Prawo oświatowe; 

e) w art. 22ab wprowadza się zmiany dostosowujące, będące konsekwencją nowej 

struktury szkół;  

f) uchylony zostaje art. 22ad dotyczący zapewniania podręczników do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach IIII 

szkoły podstawowej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

g) w art. 22ae wprowadza się zmiany w zakresie zasad zapewniania podręczników do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w 

klasach IIII szkoły podstawowej; projekt przewiduje możliwość wyboru przez szkoły 

podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach IIII szkoły podstawowej z wykazu podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego lub materiałów edukacyjnych, tak jak do innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Na wyposażenie szkół  

w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
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przyrodniczej i społecznej dla klas I–III lub materiały edukacyjne szkoły otrzymają 

dotację celową. Wprowadza się zmiany dotyczące kwot dotacji celowej na zakup 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:  

‒ dla klas I–III – szkoły podstawowej – na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne – w wysokości do 75 zł na 

ucznia nie zmieniona pozostaje natomiast wysokość dotacji celowej na zakup 

materiałów ćwiczeniowych (do wysokości 50 zł na ucznia),  

‒ w przypadku klasy IV – na podręczniki lub materiały edukacyjne - w wysokości do 

140 zł na ucznia (bez zmian w stosunku do stanu obecnego), 

‒ dla klas V–VI – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości do 180 zł 

na ucznia (zwiększenie kwoty w tym przypadku wynika z planowanych zmian w 

ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych, w szczególności 

zastąpienia w tych klasach przedmiotu przyroda odrębnymi przedmiotami 

wchodzącymi w zakres tego bloku), 

‒ dla klas VII–VIII – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości do 250 

zł na ucznia (analogicznie jak obecnie dla ucznia gimnazjum), 

‒ materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VIII – w wysokości 25 zł na ucznia (bez zmian 

w stosunku do stanu obecnego). 

Począwszy od 2017 r., w związku z projektowanymi zmianami programowymi 

i strukturalnymi, dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych 

w:  

‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu 

języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy I, 

‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

klasy IV, 

‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

klasy VII. 

W kolejnych latach dotacja będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych 

w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe: 

‒ w 2018 roku – dla klas II, V i VIII, 

‒ w 2019 roku – dla klas III i VI. 
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Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, dotacja celowa zostanie udzielona 

również na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne:  

w 2017 r.: 

 dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej – w wysokości 140 zł na ucznia, 

 dla uczniów klasy III gimnazjum – w wysokości 250 zł na ucznia,  

 oraz na materiały ćwiczeniowe dla klas II–III szkoły podstawowej w wysokości 

50 zł na ucznia, dla klas V–VI szkoły podstawowej i klas II–III gimnazjum – 

w wysokości 25 zł na ucznia; 

w 2018 r.:  

 na materiały ćwiczeniowe dla klasy III szkoły podstawowej – w wysokości 50 zł na 

ucznia, klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum – w wysokości 25 zł na 

ucznia; 

h) w art. 22af, 22ag, 22ah oraz art. 22ai wprowadza się zmiany o charakterze 

dostosowującym; 

i) w art. 22ak wprowadza się zmiany umożliwiające przekazywanie podręczników 

szkolnych lub materiałów edukacyjnych, za zgodą organu prowadzącego, dyrektorowi 

szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie ‒ w przypadku gdy szkoła 

dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi;  

w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami 

edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, za zgodą organu prowadzącego, 

możliwe będzie zarówno ich przekazywanie, jak i wypożyczanie dyrektorowi szkoły, 

który wystąpi z takim wnioskiem;  

j) w art. 22am i 22an wprowadza się zmiany o charakterze dostosowującym; ponadto 

w art. 22an ust. 3 ustawy o systemie oświaty odstąpiono od ograniczenia (nie wcześniej 

niż przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia tego podręcznika do użytku 

szkolnego) w zakresie składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego 

zmienionej wersji podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego. Ograniczenie 

takie nie jest potrzebne w sytuacji, gdy nauczyciel/zespół nauczycieli dokonuje wyboru 

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów wszystkich oddziałów danej klasy obowiązującego przez co najmniej trzy lata 

szkolne. Natomiast regulacja dotycząca zakazu składania wniosków o dopuszczenie do 

użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników 
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przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego nadal 

będzie obowiązywać w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach;  

k) w art. 22ao, 22ar, 22at, 22ax, 22ay i 22c wprowadzone zostały zmiany o charakterze 

dostosowującym oraz doprecyzowującym; 

l) po art. 22d dodaje się art. 22e, który reguluje zapewnianie podręczników dla uczniów 

niepełnosprawnych, dotychczas regulowanego przepisami uchylanego art. 71d ustawy 

o systemie oświaty. W obecnym stanie prawnym minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dofinansowywał podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia 

specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i 

słabowidzących i niesłyszących. Zadanie to realizowane było przez ministra w 

zróżnicowany sposób w odniesieniu do uczniów z poszczególnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Przepisy art. 71d nie określały na czym to dofinansowanie polega, 

nie obejmowały wszystkich uczniów niepełnosprawnych, w tym np. uczniów z 

autyzmem, afazją czy uczniów słabosłyszących, nie przewidywały również możliwości 

dofinansowania materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb 

uczniów niepełnosprawnych. W projektowanych przepisach art. 22e poszerzono 

i doprecyzowano zadania w tym zakresie. Dofinansowaniem objęto wszystkich 

uczniów niepełnosprawnych, wskazano również, że dofinansowanie obejmuje także 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Poszerzono możliwości ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania poprzez umożliwienie zlecenia opracowania, wydania 

i dystrybucji również materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (art. 22c ust. 4a); 

m) w związku z ustawą – Prawo oświatowe uchylone zostają art. 24, art. 28–32 oraz 

art. 32b–44, a w art. 32a wprowadza się zmiany dostosowujące; 

6) w rozdziale 3a, dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach 

publicznych ‒ w związku z likwidacją gimnazjum oraz wprowadzeniem egzaminu 

ósmoklasisty wprowadzono zmiany o charakterze dostosowującym i uchylono przepisy art. 

44p oraz 44zj ust. 3, które dotyczą realizacji przez uczniów gimnazjum projektu 

edukacyjnego. W przepisach regulujących ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

w szkołach artystycznych wprowadzono, obok egzaminu promocyjnego, egzamin 

końcowy, mający na celu ustalenie końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć artystycznych. 

Stosowne zmiany wprowadzone zostały również w art. 44zb (upoważnienie dla ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych), w którym 

uchyla się pkt 3 odnoszący się do realizacji projektu edukacyjnego oraz w art. 44zq 
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(upoważnienie) dla ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego do 

wydania rozporządzenia w sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w publicznych szkołach artystycznych; 

7) w rozdziale 3b, dotyczącym egzaminów zewnętrznych wprowadza się następujące zmiany: 

a) egzamin ósmoklasisty; egzamin ten będzie przeprowadzany, począwszy od roku 

szkolnego 2018/2019 w ósmej klasie szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i będzie obejmował następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język 

obcy nowożytny i matematyka oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, 

chemii, fizyki, geografii, historii. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych 

przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę 

podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania 

nauki na kolejnym etapie kształcenia. Uczeń lub słuchacz będzie przystępował do 

egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą 

przedstawiane w procentach i na skali centylowej, i będą obejmować: wynik z języka 

polskiego, wynik z matematyki, wynik z języka obcego nowożytnego oraz od roku 

szkolnego 2021/2022, wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, 

biologii, chemii, fizyki, geografii. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie 

obowiązkowe, wyniki uzyskane na tym egzaminie nie będą miały wpływu na ukończenie 

szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych. 

Pozostałe rozwiązania dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

dotyczące m.in. warunków zwalniania ucznia z egzaminu, dostosowania warunków i 

form przeprowadzania egzaminu do możliwości psychofizycznych ucznia, 

unieważnienia egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej 

oraz weryfikacji sumy punktów, będą analogiczne do funkcjonujących obecnie 

rozwiązań dotyczących egzaminu gimnazjalnego;   

b) egzamin maturalny; zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego, określającego 

zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, polegają na: 

‒ wprowadzeniu progu zdawalności (na poziomie 30% możliwych do uzyskania 

punktów) egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
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rozszerzonym. Obecnie absolwenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym, ale nie jest określony próg zdawalności z tego egzaminu. Po 

wprowadzeniu projektowanych zmian świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, 

który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz 

jednego wybranego przedmiotu dodatkowego, i z każdego z tych egzaminów, 

przeprowadzanych zarówno w części ustnej jaki i w części pisemnej, uzyskał co 

najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów. Podobnie jak w przypadku 

przedmiotów obowiązkowych absolwent, który nie zdał w danym roku szkolnym 

egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, będzie mógł przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu. W przypadku nieuzyskania 

wymaganego wyniku z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego 

absolwent będzie mógł ponownie przystąpić do tego egzaminu – z dowolnego 

przedmiotu dodatkowego – w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, 

‒ umożliwieniu posiadaczom dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uzyskanego po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, uzyskania świadectwa 

dojrzałości poprzez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. 

Tym samym absolwenci nowego typu szkoły, jakim będzie branżowa szkoła II 

stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od 

roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości poprzez 

zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, 

ale z możliwością zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego, 

‒ wprowadzeniu dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, obowiązku 

przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części 

pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Zakres 

egzaminu dla tej grupy absolwentów powinien być adekwatny do realizowanej 

przez nich podstawy programowej i zwiększonego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych pozwalających kształtować kompetencje językowe; 

c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; w stosunku do obecnego stanu 

prawnego określającego zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, niniejsza ustawa proponuje nowe rozwiązania polegające na: 
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 dodaniu w definicji egzaminu (art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty) dwóch 

rodzajów wykształcenia (zasadniczego branżowego oraz średniego branżowego), 

które uprawniają do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie, 

 rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych, dla których przeprowadzany jest 

egzamin, w związku ze zmianą ustroju szkolnego, zakładającą wprowadzenie 

nowych typów szkół, tj. 5-letniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły I stopnia 

i 2-letniej branżowej szkoły II stopnia,  

 doprecyzowaniu przepisu dotyczącego terminu przeprowadzania egzaminu poprzez 

określenie, że w przypadku części praktycznej tego egzaminu jest on 

przeprowadzany w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych,  

 wprowadzeniu przepisu porządkującego, zgodnie z którym egzamin 

przeprowadzany jest w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

 zapewnieniu uczniom technikum, w związku z nową organizacją części praktycznej 

egzaminu w technikum, informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie po każdej części pisemnej lub każdej części praktycznej 

egzaminu, 

 ponadto celem usprawnienia organizacji egzaminów w technikum, w którym 

przeprowadzany jest zarówno egzamin maturalny, jak i egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie, zdający przystępować będzie do części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki  

w technikum, a do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie w ostatnim roku nauki w technikum. Tego rodzaju rozwiązanie 

usprawni proces egzaminowania w szkołach poprzez przeprowadzanie części 

pisemnej egzaminów po zrealizowaniu każdej z kwalifikacji oraz części praktycznej 

pod koniec nauki w technikum, po zrealizowaniu wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie. Kumulacja części praktycznej egzaminu 

pozwoli z jednej strony na zmniejszenie obciążeń związanych  

z organizacją egzaminu w kilku terminach, a z drugiej na sprawdzenie umiejętności 

praktycznych uczniów nabytych w trakcie nauki w szkole, z wykorzystaniem ich 
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wiedzy i kompetencji uzyskanych w ramach kształcenia w uzupełniających się 

wzajemnie kwalifikacjach w danym zawodzie; wykorzystanie interdyscyplinarnego 

podejścia w przypadku części praktycznej egzaminu może pozytywnie wpłynąć na 

wyniki egzaminu zawodowego, 

 dodatkowo w uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia 

w danych zawodach lub wynikających ze względów organizacyjnych umożliwiono 

przeprowadzanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w roku poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum,  

w uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej; dotyczyć to będzie 

w szczególności przypadków związanych z możliwością organizacji części 

praktycznej egzaminu zawodowego u pracodawców, u których uczniowie 

realizowali praktyczną naukę zawodu, jak również sytuacji, w których specyfika 

danego zawodu uniemożliwia przeprowadzenie części praktycznej egzaminu  

w określonym terminie; 

8) rozdział 4, dotyczący społecznych organów w systemie oświaty, rozdział 5, dotyczący 

organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych  

i rozdział 6, dotyczący zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, zostają 

uchylone ‒ kwestie te obejmuje ustawa ‒ Prawo oświatowe; 

9) w rozdziale 7, dotyczącym finansowania szkół i placówek publicznych, wprowadza się 

zmiany: 

a) o charakterze dostosowującym w art. 78a, art. 78b, art. 79a ‒ w związku z ustawą ‒ 

Prawo oświatowe; 

b) w art. 80, polegające na wskazaniu wśród jednostek systemu oświaty, które prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymujących dotację na każde dziecko 

objęte tym wspomaganiem, publicznych specjalnych ośrodków szkolno- 

-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych zamiast odesłania do ośrodków, o których mowa w art. 

2 pkt 5. Wprowadzone zmiany są spójne z regulacjami projektu ustawy ‒ Prawo 

oświatowe, w których wskazano jednostki systemu oświaty w których prowadzi się 

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci; 

10) w rozdziale 8, dotyczącym szkół i placówek niepublicznych: 

a) uchylone zostają art. 82–85a, art. 86, art. 88–89a ‒ kwestie te obejmie ustawa ‒ Prawo 

oświatowe; 
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b) w art. 85b wprowadza się zmiany dostosowujące, będące konsekwencją nowych zasad 

zapewniania podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I–III szkoły 

podstawowej, analogicznie jak w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego;  

11) w rozdziale 9, dotyczącym przepisów szczególnych: 

a) w art. 92b ust. 1 pkt 2b dotyczącym zasad pierwszeństwa w korzystaniu  

z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody – 

kryterium samotnego wychowywania dziecka – zmianie ulega odwołanie  

z dotychczasowego art. 20b pkt 2 do projektowanego art. 4 pkt 40 ustawy – Prawo 

oświatowe; nie ulega zmianie znaczenie pojęciowe; 

b) art. 92c ust. 2 pkt 2b tiret drugie i art. 92p ust. 1 pkt 3; dotyczącym określenia 

wykształcenia co najmniej średniego odpowiednio kadry prowadzącej zajęcia podczas 

wypoczynku: trenerów i instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno- 

-oświatowej, lektorów języka i innych osób oraz kierowników wypoczynku  

i wychowawców wypoczynku zmiany polegają na doprecyzowaniu przez dodanie 

wykształcenia średniego branżowego; 

c) w art. 93 ust. 3 i art. 93a wprowadza się zmiany o charakterze dostosowującym, będące 

konsekwencją wprowadzenia nowych poziomów wykształcenia w polskim systemie 

oświaty – zasadniczego branżowego i średniego branżowego. W postępowaniu w 

sprawie uznania świadectwa oraz potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do 

kontynuacji nauki, kurator oświaty dokonuje porównania przebiegu kształcenia za 

granicą z kształceniem w ramach struktury systemu oświaty w Polsce, uwzględniając 

treści kształcenia, standardy wymagań i oceniania, zakładane efekty uczenia się lub 

planowy czas nauki oraz uprawnienie do kontynuacji nauki na określonym poziomie w 

danym państwie; 

d) uchylone zostają art. 94a i 94aa ustawy o systemie oświaty; przepisy dotyczące 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich 

powracających z zagranicy zostały uwzględnione w ustawie ‒ Prawo oświatowe; 

e) uchylone zostają art. 94 i art. 94c–95a. W dotychczasowym brzmieniu, art. 94 ust. 1 

dotyczy możliwości odbywania kształcenia uczniów oraz doskonalenia nauczycieli za 

granicą na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy 

bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki 

samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, zakłady kształcenia 

nauczycieli i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub 
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na zaproszenie podmiotów zagranicznych. Ust. 2 stanowi, że minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki kierowania za granicę 

uczniów w celu kształcenia, uwzględniając w szczególności: 

– możliwość przyznania stypendium i innych świadczeń; 

– okres, na jaki przyznaje się stypendium, oraz szczegółowe warunki wypłacania 

stypendium i innych świadczeń; 

– minimalną wysokość stypendium, kierując się wysokością wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku zagranicznego, określoną w przepisach w sprawie 

wynagrodzenia i dodatków przysługujących członkom służby zagranicznej. 

Celem jest odejście od regulowania na poziomie ustawy kwestii dotyczącej kształcenia uczniów 

za granicą. Pierwotny zapis z 1992 r. stanowi obecnie nadmierną regulację o anachronicznym 

charakterze. Brak jest zasadności regulowania tej kwestii na poziomie ustawy. Decyzja o 

kształceniu za granicą ma charakter indywidualny, często podejmowana jest w związku z 

życiowymi wyborami. 

Przepisy dotyczące doskonalenia nauczycieli za granicą zostały uwzględnione w ustawie – 

Karta Nauczyciela. 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ USTAWY O SYSTEMIE 

OŚWIATY 

Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych  

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa i likwidacją egzaminu gimnazjalnego, wszystkie 

zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych dotyczące 

przygotowania i przeprowadzania tego egzaminu, będą realizowane przez te komisje do 30 

czerwca 2020 r.  

W związku z wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna 

opracuje i ogłosi do dnia 1 września 2017 r. informatory zawierające w szczególności 

przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, jakie mogą 

wystąpić na tym egzaminie wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe 

przedmioty (historię, biologię chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 

2020 r. 

Podobnie w przypadku egzaminu maturalnego przeprowadzanego na zasadach określonych  

w projekcie ustawy, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje i ogłosi do dnia 1 września 
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2021 r. informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić 

na tym egzaminie wraz z rozwiązaniami. 

Egzaminy eksternistyczne 

W przypadku egzaminów eksternistycznych zawodowych ich organizacja będzie przebiegała 

na dotychczasowych zasadach. 

Organizacja pozostałych egzaminów eksternistycznych uwzględnia wprowadzenie nowych 

typów szkół i będzie przebiegała według następującego harmonogramu:  

 do 28 lutego 2019 r. przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej 6-letniej 

szkoły podstawowej dla dorosłych. Osoby te mogą następnie eksternistycznie ukończyć 8-

letnią szkołę podstawową dla dorosłych, tak by w kwietniu 2020 r. mogły przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty. 

Od 1 października 2019 r. będzie przeprowadzany nowy egzamin eksternistyczny z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania nowej 8-

letniej szkoły podstawowej dla dorosłych; 

 do 31 października 2019 r. przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. Ostatni egzamin gimnazjalny będzie 

przeprowadzony w styczniu 2020 r.; 

 do 29 lutego 2020 r. przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. Od 1 października 2020 r. będzie przeprowadzany nowy egzamin 

eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Ponadto, od 1 października 2022 r. będzie 

przeprowadzany nowy egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia; 

 do 28 lutego 2023 r. przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego 3-

letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.  

Od 1 października 2023 r. będzie przeprowadzany nowy egzamin eksternistyczny z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania nowego  

4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Zagwarantowano przy tym możliwość przystąpienia do egzaminów eksternistycznych  

z zakresu dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych –  
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a w konsekwencji – do egzaminu maturalnego po dotychczasowym 3-letnim liceum 

ogólnokształcącym osobom, które od października 2019 r. będą przystępowały do egzaminów 

z zakresu 8-letniej szkoły podstawowej dla dorosłych, do lutego 2023 r. włącznie. 

Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych do 31 października 2019 r. będą mogły przystąpić do egzaminu eksternistycznego  

z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla 

gimnazjum dla dorosłych. Osoby, które zdały egzamin eksternistyczny z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum 

dla dorosłych mogą do 28 lutego 2023 r. przystąpić do egzaminu eksternistycznego z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  

w ramowym planie nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych mogą od 1 października 2019 r. przystąpić do egzaminu eksternistycznego  

z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, by następnie przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty. 

Osoby, które do ww. terminów granicznych przeprowadzania egzaminów eksternistycznych  

z zakresu dotychczasowych szkół dla dorosłych, tj. 6-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum i 

3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, nie zdadzą wszystkich 

egzaminów, przystępują do egzaminów eksternistycznych w nowej formule (z zakresu  

8-letniej szkoły podstawowej dla dorosłych, 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych, branżowej szkoły I stopnia) w pełnym zakresie. 

Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego przeprowadzanego na 

nowych zasadach określonych w projekcie ustawy, przepisy wskazują termin przeprowadzenia 

tych egzaminów po raz pierwszy:  

‒ egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;  

‒ egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 

2022/2023; 

‒ egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024; 

‒ egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli 

kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej 

– od roku szkolnego 2023/2024. 
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Egzamin gimnazjalny przeprowadzany będzie dla uczniów gimnazjów – do roku szkolnego 

2018/2019 włącznie, a dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych oraz osób przystępujących do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych – do roku szkolnego 2019/2020 

włącznie. 

Natomiast w okresie przejściowym egzamin maturalny na zasadach obowiązujących przed 

wejściem w życie niniejszej ustawy będzie przeprowadzany dla: 

‒ absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku 

szkolnego 2026/2027, 

‒ absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum – do roku szkolnego 2027/2028, 

‒ absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Dla zapewnienia efektywnej organizacji egzaminów zawodowych w okresie przejściowym 

uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w 4-letnim 

technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych 

zasadach. Natomiast uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 

4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na 

dotychczasowych zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., z zastrzeżeniem, 

że uczniowie którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę 

przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach. 

Uczniowie 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych przystąpią do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach. 

Programy nauczania  

Co do zasady, program nauczania powinien obejmować dany etap edukacyjny. W okresie 

przejściowym, tj. w latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 konieczne będą programy 

nauczania dla klas VII–VIII.  

Podręczniki 

Przepisy przejściowe określają: 

 zasady wpisywania do wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego 

uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
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w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 907), podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, ze zm.) oraz 

podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i 

kształcenia w zawodach, wydaną na podstawie ustawy – Prawo oświatowe; 

 przepisy regulujące zapewnianie podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych uczniom wygaszanych gimnazjów; 

 przepisy regulujące dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego do poszczególnych 

klas i typów szkół w okresie przejściowym; 

 termin, do którego uczniowie gimnazjów zachowują prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 

 termin wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas II i III zapewnianych 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

 harmonogram zapewniania uczniom poszczególnych klas szkoły podstawowej prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej; 

 harmonogram zapewniania w latach 2017–2018 uczniom klas szkoły podstawowej oraz 

uczniom klas gimnazjum prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 

uwzgledniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół; 

 harmonogram, sposób i zakres udzielania dotacji celowej organom prowadzącym szkoły 

podstawowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla poszczególnych klas szkoły podstawowej; 

 harmonogram, sposób i zakres udzielania w latach 2017–2018 dotacji celowej organom 

prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja na zakup podręczników, uwzgledniających 

podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, materiałów 
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edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas szkoły 

podstawowej i gimnazjum; 

 w roku szkolnym 2017/2018 w przypadku podręczników do klasy VI szkoły podstawowej, 

uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, lub materiałów edukacyjnych, powinny one obowiązywać 

w zestawie przez co najmniej dwa (a nie trzy) lata szkolne;  

 rodzaje podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego (podręczniki do kształcenia  

w zawodzie, podręczniki do kształcenia specjalnego, do kształcenia uczniów w zakresie 

niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej), 

które zachowują dopuszczenie do użytku szkolnego;  

 w kształceniu uczniów niepełnosprawnych będą mogły być również używane podręczniki 

do kształcenia ogólnego dofinansowane z budżetu państwa przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy wykonane na 

potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz podręczniki, o których mowa w art. 22ad ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.  

Konkursy i olimpiady 

Ze względu na zmianę struktury systemu oświaty konieczne jest wprowadzanie przepisów 

przejściowych, stanowiących, iż: 

 uczeń gimnazjum, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej  

i kontynuuje naukę w szkole podstawowej, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty  

z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio 

przez ucznia lub słuchacza gimnazjum lub ucznia szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, tytułu odpowiednio laureata lub finalisty 

olimpiady lub konkursu;  

 uczeń trzyletniego liceum lub czteroletniego technikum, który nie otrzymał promocji do 

klasy programowo wyższej i kontynuuje naukę w czteroletnim liceum i pięcioletnim 

technikum, jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły 

ponadgimnazjalnej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne  
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w zakresie liceum ogólnokształcącego lub technikum, tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty olimpiady lub konkursu; 

 uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego  

w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają pozostałe warunki 

określone w ustawie ‒ Prawo oświatowe; 

 uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają pozostałe warunki 

określone w ustawie ‒ Prawo oświatowe; 

 uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie – Prawo oświatowe, 

z tym że warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych 

nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 

nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie 

do których ubiega się laureat lub finalista; 

 uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz organizowanego z 

zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z 

egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

Eksperymenty pedagogiczne, szkoły niepubliczne uznane za eksperymentalne 
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W projekcie reguluje się kwestie związane z działalnością eksperymentalną rozpoczętą przed 

dniem 1 września 2017 r. oraz wszczętymi i niezakończonymi przed 1 września 2017 r. 

sprawami o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu: 

 szkoły publiczne realizujące eksperymenty pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie ustawy o systemie oświaty, dostosują swoją działalność do nowych przepisów 

w terminie do dnia 1 września 2018 r. Zasady te będą miały zastosowanie również do szkoły 

niepublicznej, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej w wyniku uznania jej za 

eksperymentalną; 

 sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte i niezakończone przed 

dniem 1 września 2017 r. rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe. 

Wnioskodawca będzie musiał dostosować wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie 

eksperymentu do nowych przepisów w terminie do dnia 1 września 2018 r. Jeżeli 

wnioskodawca nie dostosuje wniosku we wskazanym terminie, postępowanie zostanie 

umorzone; 

 sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w gimnazjum, wszczęte  

i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie ustawy o systemie oświaty, podlegają umorzeniu; 

 sprawy o nadanie szkole niepublicznej niespełniającej warunków określonych w ustawie  

o systemie oświaty, dla szkoły chcącej uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, w tym po 

uznaniu jej za eksperymentalną, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., 

rozpatruje się zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w projekcie. Wnioskodawca musi 

dostosować złożony wniosek do wymagań określonych w projekcie w terminie do dnia 1 

września 2018 r.; 

 sprawy o nadanie gimnazjum niepublicznemu niespełniającemu warunków określonych w 

ustawie o systemie oświaty dla szkoły chcącej uzyskać uprawnienia szkoły publicznej,  

w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, wszczęte i niezakończone przed dniem  

1 września 2017 r., na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 

dotychczasowym, podlegają umorzeniu; 

 sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub 

placówce, który rozpoczyna się w roku szkolnym 2017/2018, rozpatruje się zgodnie 

z przepisami zawartymi w projekcie ustawy – Prawo oświatowe, z tym że wnioski te mogą 

być składane w terminie do dnia 31 maja 2017 r. 

Oddziały międzynarodowe 
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Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego  

w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, wszczęte i niezakończone przed dniem 

1 września 2017 r. na podstawie art. 7a ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 

dotychczasowym, zostaną rozpatrzone po uzupełnieniu dokumentacji przez Wnioskujących 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w gimnazjum, 

wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie art. 7a ustawy  

o systemie oświaty w brzmieniu dotychczasowym, podlegają umorzeniu. 

Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego  

w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, wszczęte i niezakończone przed dniem 

1 września 2017 r. na podstawie art. 7a ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 

dotychczasowym, zostaną rozpatrzone po uzupełnieniu dokumentacji przez Wnioskujących 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szkoły podstawowe, w których utworzone zostały oddziały międzynarodowe, dostosują swoją 

działalność, w szczególności programy nauczania, które będą realizowane w oddziale 

międzynarodowym, do przepisów ustawy ‒ Prawo oświatowe do dnia 31 sierpnia 2017 r.  

Szkoły ponadgimnazjalne, w których utworzone zostały oddziały międzynarodowe, dostosują 

swoją działalność, w szczególności programy nauczania, które będą realizowane w tym 

oddziale międzynarodowym, do przepisów ustawy ‒ Prawo oświatowe do dnia 31 sierpnia 2019 

r. 

W przypadku niespełnienia warunków udzielone zezwolenia na utworzenie oddziału 

międzynarodowego wygasają: 

 z dniem 1 września 2017 r. – w przypadku szkoły podstawowej; 

 z dniem 1 września 2019 r. – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r. zostaną rozpatrzone po 

uzupełnieniu dokumentacji przez Wnioskujących zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ZMIANY W INNYCH USTAWACH 

Art. 67 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)). Zmiany dokonywane w zakresie egzaminu 

maturalnego polegające na wprowadzeniu możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości przez 

posiadacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

                                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 

829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 

i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907 i 908. 
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poziomie technika poprzez przystąpienie do egzaminu maturalnego przeprowadzanego z 

przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, języka obcego, matematyki) spowodowały 

konieczność dostosowania przepisów ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym. Poszerzono katalog dokumentów, które mogą stanowić podstawę 

przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Podczas rekrutacji pod 

uwagę mogą być brane zarówno wyniki egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego jak i 

wyniki egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego wraz z wynikami egzaminu lub 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ujętymi na dyplomie potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Senat uczelni ustalać 

będzie, jakie wyniki egzaminów stanowić będą podstawę przyjęcia na studia.  

Art. 92 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.2)). Zmiany mają na celu dostosowanie 

obecnego brzmienia przepisów do projektowanych zmian w systemie oświaty,  

tj. w szczególności wykreślenie wyrazów „gimnazjów” i zastąpienie wyrazów „egzamin 

gimnazjalny” wyrazami „egzamin ósmoklasisty”. Poza tym proponuje się, by w okresie 

przejściowym, tj. w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, przepisy ustawy o systemie 

informacji oświatowej dotyczące gimnazjów stosować również w przypadku oddziałów 

gimnazjalnych w szkołach innego typu.  

Art. 105 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, 811 z 2015 r. poz. 

357 i z 2016 r. poz. 35). Zmiany dotyczą: przedłużenia do roku szkolnego 2019/2020  

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, 

oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej i oddziału międzynarodowego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej zasady, że wyniki egzaminu nie obejmują wyniku 

egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 

Art. 113 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010). Zmiany dokonywane w strukturze 

systemu oświaty wymagają uwzględnienia w przepisach ustawy z 22 grudnia 2015 r.  

                                                            
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045 

i 1607 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010. 
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o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji poprzez przypisanie w art. 8 tej ustawy odpowiednich 

poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnych nadawanych po ukończeniu 

nowych typów szkół. Jednocześnie w artykule tym pozostawia się odniesienia do wszystkich 

kwalifikacji nadawanych dotychczas w systemie oświaty, ze względu na to, że będą jeszcze 

przez wiele lat funkcjonować w obrocie społecznym.  

Wprowadzane projektem ustawy – Prawo oświatowe świadectwo ukończenia ośmioletniej 

szkoły podstawowej będzie potwierdzało uzyskanie kwalifikacji na poziomie 2 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. Poziom ten był przygotowywany z myślą o uczniach, którzy kończyli naukę  

w gimnazjach w dokładnie tym samym wieku, w jakim będą absolwenci ośmioletniej szkoły 

podstawowej. Ponadto dzięki objęciu dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym 

wychowaniem przedszkolnym, którego istotnym elementem są umiejętności z zakresu 

czytania, przygotowanie do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności 

matematyczne, ukończenie szkoły podstawowej oznaczać będzie zaliczenie dziewięcioletniego 

okresu nauki, tak jak ukończenie gimnazjum po sześcioletniej szkole podstawowej. Dyplomom 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po ukończeniu odpowiednio branżowej szkoły I i II 

stopnia przypisano odpowiednio poziom 3 i 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zastrzegając, 

podobnie jak dotychczas w przypadku dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe po 

ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, dla ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania możliwość przypisania do tych kwalifikacji innego 

poziomu w niektórych zawodach.  

Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na strukturę Polskiej Ramy Kwalifikacji ani na 

odniesienie jej poziomów do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Po zakończeniu 

wydawania świadectw ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej w systemie oświaty nie 

będzie nadawana kwalifikacja pełna na poziomie 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Aby efekty uczenia się dla powyższych kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty 

odpowiadały poziomom wskazanym w znowelizowanych przepisach ustawy z 22 grudnia 2015 

r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przepisy wykonawcze dotyczące podstawy 

programowej kształcenia ogólnego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach będą 

tworzone z wykorzystaniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Dodanie w art. 92 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

do składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dwóch przedstawicieli 

Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych stanowi istotne uzupełnienie składu 

organu opiniodawczo-doradczego ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu 
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Kwalifikacji, zapewniające jego pełną reprezentatywność dla środowiska akademickiego 

poprzez uwzględnienie dużej grupy szkół wyższych oferujących kształcenie w zawodach 

ważnych dla rynku pracy.  

Zmian o charakterze dostosowującym, w szczególności w zakresie dostosowania nazw typów 

szkół oraz poziomów wykształcenia do nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie 

ustawy ‒ Prawo oświatowe, wymagają również: 

1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.3)), 

2. ustawa z dnia 21 listopada 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.4)), 

3. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652), 

4. ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285), 

5. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169), 

6. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 520, z późn. zm.5)), 

7. ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.6)), 

8. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 

z późn. zm.7)), 

9. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.8)), 

10. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.9)), 

                                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 

2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 

1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137 i 2281 

oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250. 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 

1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 669. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 

529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 

615, 669, 904, 960 i 1250. 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2013 r. poz 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 

r. poz. 266, 542 i 1250. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 

1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 

567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 

860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 

1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929, 1010 i 1206. 
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11. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191, 298 i 904), 

12. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o państwowej straży pożarnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 603 i 690), 

13. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 

i 1165), 

14. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.10)), 

15. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 666), 

16. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020), 

17. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), 

18. ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082), 

19. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn.zm.11)), 

20. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. 

zm.12)), 

21. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.13)), 

22. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz 

z 2013 r. poz. 829), 

23. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1184), 

24. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 

r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266), 

                                                            
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz 

z 2014 r. poz. 1863. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. 

poz. 352, 749 i 1330. 
12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 1083, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 

701 i 1268, z 2001 r. poz. 1071 i 1194, z 2002 r. poz. 676 i 1679, z 2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, z 2004 r. 

poz. 889, 2135, 2405, 2426 i 2703, z 2005 r. poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648, z 2007 r. poz. 849, z 

2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 

842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, 

z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. poz. 428. 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. 1448, z 2013 r. poz. 700, 

991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 

1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352. 
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25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706), 

26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187), 

27. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, 

z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904), 

28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 963), 

29. ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455 

oraz z 2015 r. poz. 1132), 

30. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 oraz z 2015 r. 

poz. 1274), 

31. ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 

późn. zm.14)), 

32. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 

oraz z 2016 r. poz. 1165), 

33. ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 

i 1893 oraz z 2016 r. poz. 967), 

34. ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 

904, 960 i 1250), 

35. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, 

poz. 539, z późn.zm.15)), 

36. ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 

i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893), 

37. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, 

z późn. zm.16)), 

38. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), 

39. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.17)), 

                                                            
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz 

z 2016 r. poz. 266. 
15) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873. 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, 

z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544. 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 

1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633 i 960. 
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40. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689), 

41. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904), 

42. ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.18)), 

43. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, z późn. zm.19)), 

44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych 

operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1414), 

45. ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach 

górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449 oraz z 2016 r. poz. 266), 

46. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z 

późn. zm.20)), 

47. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585 i 1159), 

48. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239), 

49. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893), 

50. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. 

poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783), 

51. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), 

52. ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.21)), 

53. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1027), 

                                                            
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 

i 960. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 544 i 1250. 
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1741, 1753, 1777 

i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542, 1250 i 1257. 
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 

1066, 1217, 1268 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178 i 308. 
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54. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, z późn. zm.22)), 

55. ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1047 i 1893), 

56. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710), 

57. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. 

zm.23)), 

58. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588), 

59. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 

z późn. zm.24)), 

60. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868), 

61. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.25)), 

62. ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 356 i 1176), 

63. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 879), 

64. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 

i poz. 437), 

65. ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1310), 

66. ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy służby kontrwywiadu 

wojskowego oraz służby wywiadu wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 904 i 960), 

67. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z późn. zm.26)), 

                                                            
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 

1240, 1302, 1359, 1735 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195. 
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 

1310, 1359, 1607 i 1616, 1830 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 753. 
24) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 i 1936 oraz z 2016 r. 

poz. 422. 
25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 

1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960. 
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 1228. 
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68. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 

r. poz. 594, 1893, z 2016 r. poz. 65 i 1228), 

69. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.27)), 

70. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób 

w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951 oraz z 2014 r. 

poz. 1198), 

71. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz 

z 2015 r. poz. 1274), 

72. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), 

73. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 902), 

74. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), 

75. ustawa z dnia z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 

(Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637), w tym przypadku zmiany 

polegają na przyznaniu prawa do świadczenia dla nauczycieli w przypadku rozwiązania 

lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 121 ust. 1 i art. 

122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z 

proponowanymi przepisami, nauczyciele przekształcanych lub wygaszanych szkół, 

którzy zatrudnieni są na podstawie mianowania lub umowy  

o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze 

względu na zmiany organizacyjne, będą przenoszeni za ich zgodą w stan nieczynny,  

a w przypadku braku zgody zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy. W takim 

przypadku nauczyciele, którzy nabędą prawo do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, będą mogli z tego prawa skorzystać, 

76. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, 

z późn.zm.28)), 

                                                            
27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635, z 2014 

r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 1887 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 904 i 960. 
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 

1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 669, 904, 1165 i 1228. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
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77. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.29)), 

78. ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- 

-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.30)), 

79. ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052), 

80. ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893), 

81. ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, z późn. 

zm.31)), 

82. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), 

83. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1440, 1753, 1890 i 1893), 

84. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), 

85. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157), 

86. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1131), 

87. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 575), 

88. ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1133, 1707 oraz z 2015 r. poz. 1607), 

89. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 281), 

90. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 

Nr 205, poz. 1203), 

91. ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o państwowej komisji badania wypadków morskich 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320), 

                                                            
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. 

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 

1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257. 
30 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1158, 1259, 

1311, 1830, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 916 i 996 i 1177. 
31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 904, 960 i 1250. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvgezte
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvgezte
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzqhe3tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzqhe3tq
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92. ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 2013 r. 

poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893), 

93. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.32)), 

94. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), 

95. ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 1877 i 1915), 

96. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865), 

97. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, 

z późn.zm.33)), 

98. ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), 

99. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266), 

100. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 

ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 349 i 1188 oraz z 2016 r. poz. 337), 

101. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu z (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569), 

102. ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, z późn. zm.), 

103. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195), 

104. ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. poz. 352), 

105. ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010). 

                                                            
32) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7, 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 

r. poz. 35. 
33) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 

i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmnjrgiytc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtga2tqmbugu3to
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
(łącznie dla ustawy – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe) 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W myśl reformy systemu oświaty z 1999 r., wprowadzenie do polskiego systemu edukacyjnego nowego typu szkoły, 
tj. samodzielnie funkcjonującego gimnazjum, miało być metodą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz 
podniesienie jakości nauczania. Wprowadzenie gimnazjum miało być wstępem do reformowania kształcenia średniego 
i zasadniczego. Gimnazjum miało kumulować potencjał kadry nauczycielskiej i potencjał materialny szkoły. Miało być 
też programowo związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi, jako pierwszy stopień kształcenia średniego. Jednak 
wdrożenie nowego typu szkoły spotkało się z negatywną oceną znacznej części społeczeństwa. W związku 
z niedokończeniem reformy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum pozostało w silnych związkach ze szkołą 
podstawową i zaczęło się do niej upodabniać (obecnie prawie 60% gimnazjów nie osiąga pierwotnie zakładanej liczby 
uczniów). Równocześnie niepokojąca jest diagnoza obecnego stanu kształcenia w liceach ogólnokształcących i szkołach 
zawodowych. Uczelnie informują, że muszą uruchamiać tzw. lata zerowe, gdyż potrzebują studentów z pogłębioną 
wiedzą ogólną. Szkoły zawodowe, zwłaszcza zasadnicze, nie są atrakcyjne dla znacznej części młodzieży i pochodzi 
z nich najwięcej bezrobotnych absolwentów (ze stopą bezrobocia ponad 40% w przypadku absolwentów szkół 
zasadniczych i ponad 30% w przypadku absolwentów technikum i szkół policealnych). Niezrealizowanie założeń 
reformy oraz niezadowalająca diagnoza obecnego stanu liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych stanowią 
podstawę proponowanej nowej struktury szkół oraz zmian w podstawach programowych. 
Zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów opracowania nowej ustawy systemowej dotyczącej oświaty, projektowane 
zmiany zostaną ujęte w projekcie ustawy o charakterze systemowym oraz zastępującym w zasadniczym zakresie 
obowiązującą ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Obowiązująca od 1991 r. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty była jedną z najczęściej nowelizowanych 
ustaw. Liczne, a przy tym obszerne nowelizacje, wprowadzające obok zmian w samej ustawie wiele regulacji 
epizodycznych i przejściowych, spowodowały brak przejrzystości i tym samym czytelności tego podstawowego dla 
funkcjonowania oświaty polskiej aktu prawnego. Na potrzebę przygotowania i uchwalenia nowego aktu ustawowego 
o znaczeniu systemowym w obszarze oświaty wskazywano już w latach ubiegłych. Jednak dotychczas nie podjęto 
żadnych prac legislacyjnych w tym kierunku. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Istotną zmianą w stosunku do stanu obecnego są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związane z tym 
modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. 
Przewiduje się także inne zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i uzupełniające zmiany 
ustroju szkolnego. 
Przedkładany obecnie projekt ustawy – Prawo oświatowe obejmuje swoim zakresem przedmiotowym część materii 
regulowanych dotychczas przez ustawę o systemie oświaty, które zostały usystematyzowane. 
Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji 
zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Projekt zawiera również niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące 
konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego. Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły 
podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej 
szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Proponuje się, aby docelowa struktura szkolnictwa obejmowała: 

− 8-letnią szkołę podstawową, 
− 4-letnie liceum ogólnokształcące, 
− 5-letnie technikum,  
− 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 
− 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 
− 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 
− szkołę policealną. 
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W konsekwencji zmiany ustroju szkolnego konieczne są dostosowania w zakresie: 
• organizacji kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym funkcjonowania oddziałów 

dwujęzycznych (możliwość tworzenia od 7 klasy szkoły podstawowej), międzynarodowych, sportowych oraz 
szkół dla dorosłych, 

• określenia czasu trwania obowiązku szkolnego oraz zapisów dotyczących form spełniania obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki,  

• mechanizmów rekrutacyjnych do szkół, 
• podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,  
• podstawy programowej kształcenia w zawodach, 
• podręczników do kształcenia ogólnego, w tym w zakresie dotacji podręcznikowej, 
• ramowych planów nauczania, 
• druków szkolnych i świadectw, 
• systemu egzaminacyjnego, w tym wprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. 

Ponadto wprowadzone zostają rozwiązania przejściowe i wdrażające: 
• umożliwiające przekształcenie struktury szkolnej w sposób efektywny dla organów prowadzących szkoły 

publiczne, jednocześnie gwarantujących właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
uczniom szkół ulegających wygaszeniu lub przekształceniu, 

• gwarantujące właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez powierzenie przeprowadzenia procesu 
przekształceń przez doświadczoną oświatową kadrę kierowniczą, dotychczasowych dyrektorów, bez potrzeby 
przeprowadzania w tym okresie zmian w kadrach kierowniczych (dotychczasowi dyrektorzy pełnią funkcje do 
zakończenia kadencji, z możliwością przedłużenia przez organ prowadzący powierzenia pełnienia funkcji, 
w przypadkach szkół w ramach których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne aż do ich wygaśnięcia),  

• umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez 
konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę oraz ochrona miejsc pracy nauczycieli,  

• przepisy przejściowe w zakresie stosowania polityki kadrowej nauczycieli, w tym m.in. 
o wprowadzenie warunku przyznawania średniej liczby godzin ponadwymiarowych w szkole 

ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości nie wyższej niż w roku szkolnym 
2016/2017, 

o zachowanie dotychczasowych warunków korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 
dzieci/uczniów, utrzymanie liczby dzieci przypadającej na jeden etat pedagoga, psychologa, logopedę 
w wysokości nie wyższej niż w roku szkolnym 2016/2017, 

• przedłużenie utrzymania mocy statutów szkół, 
• wprowadzenie ram czasowych na dostosowanie uchwał samorządów w związku z przekształceniami szkół, 
• przepisy przejściowe w zakresie dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej, 
• zmiana zezwoleń udzielonych przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie szkół 

publicznych, 
• przekształcanie szkół publicznych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia 

innym osobom prawnym lub osobom fizycznym na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy 
o systemie oświaty, 

• zagwarantowanie ciągłości dotowania szkół przekształcanych w związku ze zmianą struktury szkolnej, 
• zmiana zakresu trwania obowiązku szkolnego i nauki, 
• dostosowanie przepisów dotyczących egzaminów eksternistycznych do zmian ustrojowych. 

Inne zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i uzupełniające zmiany ustroju szkolnego – 
projekt ustawy Prawo oświatowe i projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe: 

• zmiany w zakresie zasięgania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, 
• zmiany w zakresie zapewnienia darmowych podręczników:  

o wprowadzenie możliwości otrzymania dotacji na podręczniki dla klas I – III szkoły podstawowej 
w wysokości 75 zł (razem z dotacją na podręcznik do języka obcego), do tej pory uczniowie mogli 
korzystać z darmowych podręczników stworzonych przez MEN, po zmianach dyrektorzy będą mieli 
wybór, 

o podwyższenie dotacji na podręczniki dla klas V–VI w związku ze zmianą podstawy programowej, 
o określenie harmonogramu udzielania dotacji na darmowe podręczniki, 

• zmiana zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, 
• wprowadzenie nowych poziomów wykształcenia i możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości po ukończeniu 

branżowej szkoły II stopnia oraz określenie zasad jego uzyskania, 
• uwzględnienie kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły 

I i II stopnia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
• zmiana zasad organizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
• wprowadzenie oddziału przygotowawczego dla uczniów nieznających lub słabo znających język polski, 
• zmiany w zakresie przekazywania szkół publicznych do prowadzenia innemu podmiotowi polegające na 
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wprowadzeniu terminu przekazania wyłącznie z końcem roku szkolnego oraz na wprowadzeniu wymogu, że 
szkoła nie może być jedyną tego typu prowadzoną przez samorząd, 

• włączenie placówki kształcenia praktycznego do nowopowstającego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, 

• wprowadzenie od klasy 7 szkoły podstawowej i od klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia godzin doradztwa 
zawodowego, 

• zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego: 
o pozostawienie w systemie oświaty formy placówek wychowania przedszkolnego, jakimi są oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, 
o przesunięcie ostatecznego terminu na dostosowanie wymogów wobec oddziałów przedszkolnych do 

wymogów ochrony przeciwpożarowej, 
• zmiany w zakresie edukacji domowej polegające na: 

o możliwości uzyskania zgody na taką formę wyłącznie w szkole na terenie województwa, w którym 
mieszka uczeń, 

o konieczności uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
o rozszerzeniu zakresu wsparcia dla dzieci w edukacji domowej poprzez wskazanie prawa dzieci do 

korzystania z pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 
w zasobach szkoły oraz prawa do konsultacji umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 
klasyfikujących, 

• przeniesienie na poziom ustawy przepisów dotyczących innowacji i eksperymentów, zmiany w przypadku 
innowacji polegają na: 

o zmianie określenia, czym jest działalność innowacyjna, 
o zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi 

prowadzącemu, 
o zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub 

placówce, 
• zmiany w zakresie prowadzenia działalności eksperymentalnej polegają na: 

o jednoznacznym określeniu, czym jest eksperyment pedagogiczny, 
o jednoznacznym określeniu, co jest celem eksperymentu pedagogicznego, 
o rezygnacji z konieczności przekazania do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oceny 

eksperymentu dokonanej przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem 
eksperymentu oraz oceny eksperymentu dokonanej przez właściwego kuratora oświaty, 

o rezygnacji z konieczności przekazania informacji o ocenie eksperymentu dokonanej przez jednostkę 
naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu do organu prowadzącego szkołę 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

o możliwości ustalenia, w przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania na prowadzenie w danej szkole eksperymentu pedagogicznego, innych zasad rekrutacji, 
niż określone w ustawie, 

• zmiany dostosowujące brzmienie delegacji do określania ramowych planów nauczania, 
• nowe rozwiązania w zakresie nadzoru pedagogicznego, 
• uregulowanie kwestii związanych z wolontariatem w szkołach i placówkach, 
• doprecyzowanie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół, 
• zmiana zakresu działalności biblioteki szkolnej, 
• zmiany w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka polegające na wskazaniu warunku 

prowadzenia zajęć wyłącznie przez jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju w jednostkach systemu 
oświaty wskazanych w ustawie, jednocześnie dopuszczono możliwość zawierania porozumień w celu realizacji 
wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

• zmiana umożliwiająca wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jedynie przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznych, nie zaś jak dotychczas, również przez zespoły opiniujące działające w niepublicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, 

• wprowadzenie delegacji do określenia warunków pobytu uczniów w internatach, 
• zmiana przepisów w zakresie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, 
• uregulowanie przekazywania przez Ministra Obrony Narodowej bezpłatnych świadczeń dla uczniów 

Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, 
• rozwiązanie dotyczące powołania przez ministra właściwego do spraw zdrowia placówki doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, kształcących w zawodach, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.) ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.  
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Ponadto dokonano szeregu zmian doprecyzowujących, ujednolicających nazewnictwo lub dostosowujących do 
większych zmian. 
Sprawy związane z ustrojem szkolnym są uregulowane przepisami ustawy i zmiany w tym zakresie mogą zostać 
dokonane jedynie poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych w odpowiednich ustawach. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Struktury systemów edukacji w Europie na podstawie publikacji Eurydice The Structure of the European 
Education Systems 2015/2016 Schematic Diagrams. 
Systemy edukacji w Europie są zróżnicowane. W odniesieniu do edukacji obowiązkowej diagramy Eurydice pokazują 
trzy różne modele: 
Długa pojedyncza struktura. Powszechna, obowiązkowa edukacja ogólnokształcąca dla wszystkich uczniów, która 
trwa od początku do końca obowiązku szkolnego bez możliwości przejścia pomiędzy edukacją podstawową a średnią I 
stopnia. Spośród ponad czterdziestu systemów edukacji prezentowanych w publikacji Eurydice w roku szkolnym 
2015/2016 piętnaście systemów stosowało rozwiązanie tzw. długiej szkoły powszechnej. Obecność długiej szkoły 
powszechnej obserwujemy w dwóch typach krajów – są to kraje skandynawskie (Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia 
i Islandia) i niektóre postkomunistyczne kraje środkowoeuropejskie (np. Bułgaria, Chorwacja, Słowenia) oraz dwa kraje 
bałtyckie (Łotwa i Estonia). Na Łotwie, Węgrzech, w Czechach i Słowacji edukacja obowiązkowa jest prowadzona 
w ramach jednolitej struktury do wieku w granicach 14-16 lat, aczkolwiek uczniowie w wieku 10-13 lat w tych krajach 
mogą kontynuować naukę w innych typach placówek prowadzących kształcenie na poziomie szkoły średniej I i II 
stopnia. 
Wspólna podstawa programowa. Po pomyślnym ukończeniu szkoły podstawowej (ISCED 1) uczniowie przechodzą na 
kolejny poziom edukacji do tzw. szkoły średniej I stopnia (ISCED 2), gdzie uczą się według jednej wspólnej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Do grupy tej należy około połowa systemów edukacji krajów analizowanych 
w publikacji Eurydice; m.in.: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Belgia – trzy strefy językowe, 
Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania (Anglia, Walia, Irlandia Północna i Szkocja) oraz Turcja. Polska zalicza się do tej 
grupy krajów przed planowaną obecnie reformą struktury edukacji. 
Zróżnicowana edukacja średnia I stopnia. Po pomyślnym ukończeniu szkoły podstawowej, od uczniów wymaga się 
podążania odrębnymi ścieżkami edukacyjnymi lub określonymi typami kształcenia zarówno na początku bądź podczas 
kształcenia na poziomie średnim. Model reprezentowany przez najmniejszą grupę państw (np. Austria, Liechtenstein, 
Litwa, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria).  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Szkoły 31,5 tys., w tym 

gimnazja 7 684 
SIO- według danych na dzień 
30 września 2015 r. 

Zmiany organizacyjne 

Uczniowie i słuchacze 5 182 tys., w tym 
uczniowie gimnazjów 
1 085 275 

SIO- według danych na dzień 
30 września 2015 r. 

Wydłużenie okresu kształcenia 
i wychowania w jednej szkole 
i tej samej grupie rówieśniczej. 
Wyższe efekty kształcenia. 
Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych. 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

2 810  – zmiany w zakresie 
organizacji szkół, 
–zmiany w zakresie 
przekazywania szkół 
publicznych do prowadzenia 
innemu podmiotowi 
polegające na wprowadzeniu 
terminu przekazania wyłącznie 
z końcem roku szkolnego oraz 
na wprowadzeniu wymogu, że 
szkoła nie może być jedyna 
tego typu prowadzona przez 
samorząd. 

Nauczyciele zatrudnieni na 
podstawie Karty 
Nauczyciela w szkołach i 
placówkach 

493 tys.  SIO – według danych na dzień 
30 września 2015 r. 

– zmiany w zakresie 
organizacji szkół, 
– przejściowe zmiany w 
zakresie przepisów 
dotyczących zatrudniania, 
– zmiany w zakresie 
korzystania z Centralnego 
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Rejestru Orzeczeń 
Dyscyplinarnych. 

Organy prowadzące szkoły 
lub placówki niebędące 
jednostkami samorządu 
terytorialnego  

3 888  Zmiany w zakresie organizacji 
szkół. 

Uczniowie przybywający z 
zagranicy, którzy wymagają 
dostosowania procesu 
kształcenia do potrzeb i 
możliwości edukacyjnych, a 
także dostosowania formy 
organizacyjnej 
wspomagającej 
efektywność ich kształcenia 

4 106 SIO – według danych na dzień 
30 września 2015 r. 

Możliwość nauki w oddziale 
przygotowawczym. 

Kandydaci na studia wyższe    Możliwość ubiegania się o 
przyjęcie na studia w oparciu o 
wyniki egzaminu dojrzałości 
lub egzaminu maturalnego, w 
tym również w oparciu o 
wyniki tych egzaminów i 
wyniki egzaminu lub 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. 

Uczniowie kształceni w 
ramach edukacji domowej 

Ok. 7 tys. SIO – według danych na dzień 
30 września 2015 r. 

Zmiany w zakresie edukacji 
domowej. 

Ministerstwo Zdrowia 
 

  Założenie i prowadzenie przez 
Ministra Zdrowia publicznej 
placówki doskonalenia 
przedmiotów zawodowych o 
zasięgu ogólnokrajowym w 
zakresie nauczania w 
zawodach, dla których zgodnie 
z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego, 
ministrem właściwym jest 
minister właściwy do spraw 
zdrowia (14 zawodów).  

Nauczyciele szkół 
kształcących w zawodach 
medycznych 

  W zakresie możliwości stałego 
aktualizowania swojej wiedzy 
i doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881, z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez:  

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 
2) Forum Związków Zawodowych; 
3) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”; 
4) Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce; 
5) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”; 
6) Związek Nauczycielstwa Polskiego; 
7) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”; 
8) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 
9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 
10) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”; 
11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 
12) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa; 
13) Komisję Krajową Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”; 
14) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”; 
15) Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”; 
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16) Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce; 
17) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 
18) Federację Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki; 
19) Społeczne Towarzystwo Oświatowe; 
20) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich; 
21) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich; 
22) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół; 
23) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty; 
24) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich; 
25) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; 
26) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 
27) Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; 
28) Business Centre Club; 
29) Konfederację Lewiatan; 
30) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 
31) Związek Rzemiosła Polskiego; 
32) Federację Inicjatyw Oświatowych; 
33) Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego; 
34) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców; 
35) Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych; 
36) Fundację Rodzice Szkole; 
37) Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych; 
38) Rzecznika Praw Obywatelskich; 
39) Rzecznika Praw Dziecka; 
40) Urząd do Spraw Cudzoziemców; 
41) Fundację Polskie Forum Migracyjne; 
42) Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej; 
43) Stowarzyszenie Vox Humana; 
44) Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej; 
45) Alians Ewangeliczny; 
46) Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej; 
47) Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; 
48) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; 
49) Polską Izbę Książki; 
50) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; 
51) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski; 
52) Polską Radę Ekumeniczną; 
53) Radę Szkół Katolickich; 
54) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkół Muzycznych I i II Stopnia; 
55) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia 

Nauczycieli; 
56) Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego; 
57) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Zarząd Główny; 
58) Unię Metropolii Polskich; 
59) Unię Miasteczek Polskich; 
60) Związek Gmin Wiejskich RP; 
61) Związek Miast Polskich; 
62) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis; 
63) Związek Powiatów Polskich; 
64) Związek Województw RP; 
65) Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został przesłany do wszystkich ministerstw 
i ww. partnerów społecznych. 
Projekt został również skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Radę Dialogu Społecznego. 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r. negatywnie 
zaopiniowała projekt ustawy. 
Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, 
z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
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Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494).  
Podsumowanie konsultacji publicznych i opiniowania zostało opisane w raporcie z konsultacji. 
Projekt ustawy nie wdraża prawa UE. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych (łącznie dla ustawy – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe) 
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] (ceny stałe z 2017 r.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 378,6  430,5  530,1  265,4  237,4  266,2  251,6  229,9  240,2  238,8  274,3  3 342,9  

budżet państwa 0 0 0,049 0,052 0 0 0,049 0,052 0 0 0 0,2  

JST 378,6  430,5  530,1  265,3  237,4  266,2  251,5  229,9  240,2  238,8  274,3  3 342,7  
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)                       0,0  

Wydatki ogółem 508,7  421,9  426,0  223,1  174,1  60,4  190,9  272,1  167,0  254,9  303,0  3 002,1  

budżet państwa 130,1  -8,6  -104,1  -42,2  -63,3  -205,8  -60,6  42,2  -73,2  16,1  28,7  -340,6  

JST saldo 378,6  430,5  530,1  265,3  237,4  266,2  251,5  229,9  240,2  238,8  274,3  3 342,7  
  w tym zwiększone 
wydatki 394,6  496,5  755,1  755,3  724,4  762,2  773,5  758,9  751,2  742,8  753,3  7 667,7  

   w tym gminy 389,2  474,5  688,9  577,7  377,4  395,4  395,4  395,4  395,4  395,4  395,4  4 880,1  

   w tym powiaty 5,4  22,0  66,1  177,6  347,0  366,8  378,1  363,5  355,8  347,4  357,9  2 787,6  

 w tym oszczędności 16,0  66,0  225,0  490,0  487,0  496,0  522,0  529,0  511,0  504,0  479,0  4 325,0  
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)                       0,0  

Saldo ogółem -130,1  8,6  104,1  42,3  63,3  205,8  60,6  -42,1  73,2  -16,1  -28,7  340,8  

budżet państwa -130,1  8,6  104,1  42,3  63,3  205,8  60,6  -42,1  73,2  -16,1  -28,7  340,8  

JST 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)    -     -      -         -          -           -          -          -           -          -    -      0,0  

(łącznie dla ustawy – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 

Źródła 
finansowania  

Zmiany dotyczące podręczników 
Źródłem finansowania zmian związanych z zapewnieniem dla uczniów szkół podstawowych 
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest 
budżet państwa – rezerwa celowa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym bezpłatnych 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. W projekcie budżetu państwa 
na rok 2017 została ona zaplanowana w wysokości 862 662 tys. zł.  
Reforma systemu oświaty polegająca na wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej i wygaszaniu 
gimnazjów połączona ze zmianami programowymi, które będą wdrażane sukcesywnie począwszy od 
roku szkolnego 2017/2018 wymaga zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 nowych podręczników 
dla uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych, w związku z niezbędną dla nich nową podstawą 
programową. 
Ponadto od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce podręczników do zajęć z zakresu edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I szkół podstawowych 
zapewnianych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania planowane jest 
uruchomienie dotacji na wyposażenie klas I w podręczniki lub materiały edukacyjne (wysokość dotacji 
75 zł na ucznia, w tym na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego). W roku szkolnym 
2018/2019 system dotacji obejmie klasy I i II szkół podstawowych, a docelowo od roku szkolnego 
2019/2020 system dotacji obejmie klasy I-III szkół podstawowych.  
Ponadto, w związku z planowaną nową organizacją nauczania w klasach V-VIII szkoły podstawowej, 
od roku szkolnego 2018/2019 planowane jest zwiększenie kwoty dotacji na wyposażenie klas V-VI w 
podręczniki lub materiały edukacyjne z obecnych 140 zł do 180 zł na ucznia.  
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Dotacja na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne klas VII i VIII szkoły podstawowej 
wyniesie 250 zł, tak jak w obecnej I i II klasie gimnazjum.  
W tabelach poniżej zostały podane kwoty dotacji na ucznia na materiały ćwiczeniowe oraz na 
podręczniki i materiały edukacyjne w poszczególnych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum 
według nowego harmonogramu.  
 
Tabela 1. Kwoty dotacji na ucznia na materiały ćwiczeniowe według nowego harmonogramu (w zł). 

 
 
Tabela 2. Kwoty dotacji na ucznia na podręczniki i materiały edukacyjne według nowego 
harmonogramu (w zł). 

 
 
Szacunek kosztów potrzebnych na sfinansowanie wyposażenia uczniów w podręczniki, materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe jest iloczynem liczby uczniów (powiększonych o liczbę oddziałów) oraz 
dotacji na ucznia w kolejnych latach według powyższego harmonogramu. Dodatkowo w kosztach 
uwzględniono wzrost liczby uczniów w drugim i trzecim roku cyklu użytkowania podręczników, w 
których zgodnie z harmonogramem dotacja jest przekazywana dla tych szkół, w których w 
odpowiednich klasach wystąpił wzrost liczby uczniów. Dodatkowo w kosztach uwzględniono 
zwiększone kwoty dotacji na uczniów niepełnosprawnych, rezerwę wynikającą z możliwych zmian w 
prognozie populacji liczby uczniów, a także przechodzące koszty związane z zapewnieniem 
podręcznika do klas I-III przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (głównie koszt druku 
i dystrybucji płatny w roku 2017) .  
W tabelach poniżej zostały podane szacunkowe koszty dotacji na materiały ćwiczeniowe, na 
podręczniki i materiały edukacyjne.  
 
Tabela 3. Szacunek kosztów dotacji na materiały ćwiczeniowe (w mln zł). 
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Tabela 4. Szacunek kosztów dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne (w mln zł). 

 
 
Tabela 5. Szacunek kosztów dotacji na podręczniki na wzrost liczby uczniów w drugim i trzecim roku 
cyklu użytkowania podręczników (w mln zł). 

 
 
Tabela 6. Szacunek kosztów dotacji na uczniów niepełnosprawnych, rezerwa wynikająca z możliwych 
zmian w prognozie populacji liczby uczniów, a także przechodzące koszty związane z zapewnieniem 
podręcznika do klas I-III przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (w mln zł). 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7. Łączne koszty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
(w mln zł). 
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Łączne dodatkowe koszty w 2017 roku potrzebne na sfinansowanie wyposażenia uczniów 
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosą 129,3 mln zł. Niezbędne środki są 
zabezpieczone w rezerwie poz. 26.  
Należy zauważyć, że powyższa kwota zwróci się już do 2019 roku w postaci oszczędności, 
wynikających z projektowanych zmian. W latach 2018 i 2019 środki zaplanowane w rezerwie nr 26 na 
wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynoszą odpowiednio 407,6 
mln zł oraz 411,9 mln zł (łącznie 819,5 mln zł). Natomiast wydatki budżetu państwa na ten cel po 
wprowadzeniu projektowanych zmian wyniosą odpowiednio 392,9 mln zł oraz 278,5 mln zł (łącznie 
671,4 mln zł). Oznacza to łączne oszczędności w tych latach w kwocie 148,1 mln zł. W latach 2020-
2023 łączne oszczędności wyniosą 413,2 mln zł (głównie w roku 2022 w wysokości 219,7 mln zł), 
przejściowo, w roku 2024 wydatki budżetu państwa byłyby powiększone o 28,5 mln zł, aby w 
kolejnym roku spaść o 86,8 mln zł. Łącznie w latach 2017-2027 przewiduje się, że bilans wydatków 
budżetu państwa będzie dodatni i będzie wynosił ok. 472,8 mln zł.  
Powyższe oszczędności wynikają z faktu, że reforma ustroju szkolnego spowoduje docelowo brak 
konieczności finansowania podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla jednego rocznika (III klasa 
gimnazjum).  
Dla przykładu, w 2019 roku przed projektowanymi zmianami w klasach IV-VI szkoły podstawowej 
oraz klasach I-III gimnazjum, system zakładał finansowanie wyposażenia uczniów w podręczniki lub 
materiały edukacyjne uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum, a także 
finansowanie wyposażenia uczniów w materiały ćwiczeniowe łącznie dla 9 klas. Po wprowadzeniu 
projektowanych zmian, zgodnie z harmonogramem, w 2019 roku zostaną sfinansowane podręczniki 
jedynie dla VI klasy szkoły podstawowej, a także materiały ćwiczeniowe łącznie dla 8 klas. 
Do wyliczenia limitów kwot dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
wykorzystano powyższe dane, z uwzględnieniem przepisu dotyczącego weryfikacji maksymalnych 
kwot dotacji celowej dokonywanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania co trzy 
lata. Limity kwot dotacji przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 8. Limity kwot dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
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Jak wspomniano, źródłem finansowania zmian związanych z zapewnieniem dla uczniów szkół 
podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych jest budżet państwa – rezerwa celowa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. Z 
rezerwy tej finansowane są również inne zadania. Przewidywane rozliczenie rezerwy celowej poz. 26 
przedstawia poniższa tabela. 

 
 
Egzaminy zewnętrzne 
Projektowane zmiany będą również wymagały dodatkowego finansowania systemu egzaminów 
zewnętrznych. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będzie budżet państwa. 
 
Uzasadnienie zwiększonych wydatków w roku szkolnym 2018/2019 
W roku szkolnym 2018/2019 koszty przeprowadzania egzaminów zewnętrznych wzrosną ze względu 
na konieczność jednoczesnego przeprowadzenia egzaminów dla dwóch roczników uczniów: 
a. trzecioklasistów kończących jako ostatni rocznik gimnazjum, 
b. ósmoklasistów kończących jako pierwszy rocznik ośmioletnią szkołę podstawową. 

Uzasadnienie zwiększonych wydatków od roku szkolnego 2018/2019 
Zwiększenie kosztów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w stosunku do obecnych kosztów 
związanych z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego – wynika z potrzeby zmiany formatu 
arkuszy egzaminacyjnych w taki sposób, aby zawierały one zarówno zadania zamknięte (czyli takie, 
w których zdający wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych opcji), jak i zadania otwarte 
(czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź na postawione pytanie lub tworzy 
wypowiedź pisemną). W trzech spośród sześciu arkuszy w przeprowadzanym obecnie egzaminie 
gimnazjalnym (tj. arkuszu z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz 
języków obcych na poziomie podstawowym) znajdują się wyłącznie zadania zamknięte, natomiast 
w trzech (tj. arkuszu z języka polskiego, matematyki i języków obcych na poziomie rozszerzonym) – 
zadania zamknięte i otwarte, jednakże udział tych drugich w wyniku sumarycznym, wynoszący 
w przypadku arkuszy z języka polskiego i matematyki – odpowiednio – 35% oraz 30% – należy uznać 
za niewystarczający dla pogłębionego sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów kończących III 
klasę gimnazjum. W przypadku arkuszy z języków obcych na obu poziomach udział punktów za 
zadania otwarte w wyniku sumarycznym wynosi 25%. Wykorzystanie w tym samym arkuszu obu 
rodzajów zadań, tj. zamkniętych i otwartych, stwarza optymalną możliwość pomiaru wiadomości 
i umiejętności zdających, bowiem wady jednego rodzaju zadań są niwelowane przez wykorzystanie 
zadań drugiego rodzaju. Dla przykładu ograniczony zakres umiejętności, jakie można obiektywnie 
sprawdzić przy wykorzystaniu zadań zamkniętych może zostać poszerzony dzięki wykorzystaniu zadań 
otwartych. Z drugiej strony pewien nieunikniony poziom subiektywizmu w ocenie rozwiązań zadań 
otwartych (choć oczywiście w odpowiedni sposób ograniczany dzięki szkoleniom egzaminatorów 
i wykorzystaniu zasad oceniania) może być ograniczany dzięki wykorzystaniu w arkuszu zadań 
zamkniętych, całkowicie obiektywnych w procesie oceniania, gdyż ocena nie jest w żaden sposób 
zależna od egzaminatora. Wprowadzenie zoptymalizowanej oceny poziomu opanowania wiadomości 
i umiejętności przez zdających wiąże się z koniecznością wynagradzania egzaminatorów za 
sprawdzenie prac egzaminacyjnych, a działania operacyjne muszą być poprzedzone przygotowaniem 
materiałów szkoleniowych oraz szkoleniami dla egzaminatorów, mającymi na celu przygotowanie ich 
do pracy. Tylko taka sekwencja działań umożliwia przygotowanie nauczycieli do pełnienia 
obowiązków egzaminatorów w sposób zapewniających rzetelność oceny. 
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Uzasadnienie wprowadzenia matury dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia 
Wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego przez absolwentów branżowej 
szkoły II stopnia służy przede wszystkim uelastycznieniu różnych ścieżek przebiegu procesu 
edukacyjnego. Przed absolwentem branżowej szkoły II stopnia – już w momencie zakończenia procesu 
kształcenia w szkole – stają co najmniej 3 możliwości, zależne wyłącznie od jego aspiracji 
edukacyjnych oraz możliwości bądź potrzeb życiowych. Oprócz podjęcia pracy w wyuczonym 
zawodzie, absolwent będzie miał również możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, 
umożliwiającego podjęcie studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych (pod warunkiem 
przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i posiadania dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika).  

Poniższa tabela przedstawia dodatkowe wydatki w poszczególnych latach (w mln zł). 

 
 
Określając wysokość nieprzekraczalnego limitu wydatków budżetu państwa w horyzoncie 
dziesięcioletnim, (art. 307 projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 
ustalono ten limit w odniesieniu do całości zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych. 
W roku 2017, w projekcie ustawy budżetowej, zaplanowano 202 519 tys. zł z przeznaczeniem na 
system egzaminów zewnętrznych. Zmiany wprowadzane niniejszą ustawą nie powodują konieczności 
zwiększenia wydatków ponad zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej. Limit wydatków w art. 
307 projektu ustawy – Prawo oświatowe na rok 2017 jest wyższy i wynosi 219 mln zł. Umożliwić to 
ma ewentualne przesunięcia środków w ramach cz. 30 – Oświata i wychowanie, gdyby konieczne było 
zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych. 
Zwiększenie wydatków na system egzaminów zewnętrznych następujące po roku 2017, wynikające 
z projektowanych zmian (określone w tabeli powyżej), będzie istotnie niższe niż wysokość wolnych 
środków pozostających w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, przy 
założeniu pozostawienia jej w najbliższych latach na poziomie przewidzianym dla roku 2017.  

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli 
Obecnie w systemie oświaty funkcjonuje 426 placówek doskonalenia nauczycieli, w tym 101 placówek 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i 325 placówek prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne. Obecnie w skali kraju akredytację posiada 79 placówek doskonalenia nauczycieli, w 
tym 52 placówki publiczne. Obecnie akredytacja jest dobrowolna i na organ prowadzący placówkę 
doskonalenia nauczycieli nałożony jest obowiązek uiszczenia opłaty za procedurę akredytacyjną (kwota 
760 zł waloryzowana corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych). 
Zakładając ok. 1000 zł za jeden proces akredytacji (obecnie określany koszt procedury akredytacyjnej) 
koszt przeprowadzenia procesu akredytacyjnego dla wszystkich 426 placówek doskonalenia 
nauczycieli wyniesie łącznie ok. 426.000 zł (426 placówek doskonalenia nauczycieli x 1000 zł). Przy 
czym zgodnie z założeniami projektu te placówki, które obecnie posiadają akredytację utrzymują status 
akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli do 1 września 2020 r. Pozostałe (nieakredytowane 
placówki doskonalenia nauczycieli) muszą uzyskać akredytację do 1 września 2019 r. Nie uzyskanie do 
tego terminu akredytacji będzie równoznaczne z likwidacją placówki. Zatem w pierwszych dwóch 
latach funkcjonowania nowych przepisów procedurą akredytacyjną będą objęte tylko te placówki, które 
nie mają przyznanej akredytacji, tj. 347 placówek, w tym 49 publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli. 

Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 
Środki przewidziane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania oświatowe w roku 2016 są 
wystarczające do sfinansowania zadań związanych z projektowanymi zmianami. Łączna liczba dzieci 
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pozostających w systemie oświaty, po reformach ustrojowych, pozostanie bez zmian.  
Punktem wyjścia do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 
jest prognoza liczby uczniów w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2016-
2027. Prognoza opiera się o dane dotyczące liczby ludności w kraju z podziałem na wiek wg GUS oraz 
uwzględnia informacje na temat liczby dzieci urodzonych w latach 2016-2027 spójne z uzasadnieniem 
do programu 500+. W zakresie objętym sprawozdawczością systemu informacji oświatowej (SIO), 
prognoza opiera się o dane SIO. Założono, że populacja dzieci rozpoczynających edukację w szkole 
podstawowej wynosić będzie 95% populacji danego rocznika wg GUS (wskaźnik taki jest 
obserwowany od wielu lat) oraz pewna liczba dzieci sześcioletnich. W tym zakresie, szacuje się, że w 
roku szkolnym 2016/2017 18% dzieci sześcioletnich rozpocznie dobrowolnie edukację szkolną. 
W latach przyszłych nie zakłada się tak wysokiego wskaźnika, gdyż wynikał on w dużej mierze z 
ustabilizowanych już poglądów rodziców, których dzieci rozpoczęły obowiązkową edukację 
przedszkolną w wieku 5 lat oraz efektu małej liczby dzieci w klasach I w roku szkolnym 2016/2017 i 
wiążącym się z nim efektem spodziewanej łatwiejszej ścieżki edukacyjnej dziecka (mniejsze oddziały 
klasowe, mniej dzieci podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych, mniejsza liczba 
dzieci wchodząca w danym roku na rynek pracy itp.). Założono, że w roku szkolnym 2017/2018 
odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej będzie wynosił 
14%, aby ustabilizować się na poziomie 10% w kolejnych latach. Warto wspomnieć, że przed reformą 
dotyczącą obowiązku szkolnego dla dziecka sześcioletniego (przed 2009 r.), odsetek tych dzieci 
w szkołach podstawowych nie przekraczał 1%. Wtedy jednak wymagana była opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym był o wiele niższy (52,7% w roku szkolnym 2008/2009 i 84,1% w roku szkolnym 
2015/2016). 
Prognozując liczbę uczniów założono, że liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych lub 
ponadpodstawowych będzie większa o 2,5% od liczby uczniów kończących gimnazja, co znajduje 
potwierdzenie w danych statystycznych i wynika w dużej mierze z powtarzania klasy I w tych 
szkołach. Ponadto, w oparciu o analizę danych SIO, założono, że liczba uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w kolejnych klasach w danym roku szkolnym będzie malała 
w stosunku do liczby uczniów w klasach poprzednich, w poprzednim roku szkolnym: w liceach o 2%, 
w technikach i branżowych szkołach II stopnia o 8%, w zasadniczych szkołach zawodowych o 11%, 
a w branżowych szkołach I stopnia o 10%. 
Założono ponadto, że uczniowie kończący gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową będą wybierali 
licea ogólnokształcące tak jak obecnie (44% uczniów) natomiast 20% uczniów wybierających obecnie 
technikum, będzie uczniami branżowej szkoły I stopnia (i następnie II stopnia). Oznacza to, że 30% 
uczniów będzie wybierało technikum (obecnie 38%), a 25% branżową szkołę I stopnia (obecnie 17% 
uczniów wybiera zasadniczą szkołę zawodową). Założono, że spośród uczniów, którzy wybrali 
branżową szkołę I stopnia, wszyscy uczniowie, którzy do tej pory wybierali technikum będą uczniami 
branżowej szkoły II stopnia. Ponadto 30% uczniów, którzy do tej pory wybierali zasadniczą szkołę 
zawodową będzie zainteresowanych kontynuacją nauki na drugim stopniu. Łącznie więc 52% uczniów, 
którzy rozpoczęli branżową szkołę I stopnia (tych, którzy do tej pory wybierali technikum i tych którzy 
wybierali zasadniczą szkołę zawodową) będzie kontynuowało naukę w szkole branżowej II stopnia.  
W zakresie wychowania przedszkolnego założono wzrost wskaźnika uprzedszkolnienia dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat do poziomu 90% w roku szkolnym 2020/2021. 
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wraz z liczbą uczniów w szkołach dla dzieci 
i młodzieży wynosi, wg stanu na 30 IX 2015 r., ok. 5 900 tys. We wrześniu 2017 r. spadnie w stosunku 
do września 2015 r. o 87 tys. Wzrośnie przejściowo w stosunku do roku 2017 w latach 2018-2021, nie 
przekraczając jednak liczby uczniów i wychowanków z roku 2015 (będzie niższa o 41 tys.). Od roku 
2022 liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wraz z liczbą uczniów w szkołach dla dzieci 
i młodzieży będzie spadała. Wiąże się to ze zmianami demograficznymi oraz ze skróceniem edukacji 
z 12 do 11 lat dla dzieci, które zakończą naukę na branżowej szkole I stopnia. Do roku 2027 liczba 
dzieci zmniejszy się o 370 tys. (do poziomu 5 530 tys.), co odpowiada obecnie jednemu rocznikowi 
uczniów.  
Wykres. Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży i dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym oraz zmiana tej liczby w stosunku do września 2015 r. 
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W rozbiciu na typy szkół i placówek sytuacja przedstawia się następująco: 
 
Tabela 9. Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
w podziale na typy szkół i placówek (w tys.). 

 
 
Tabela 10. Zmiana liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży i dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w podziale na typy szkół i placówek w stosunku do września roku poprzedniego (w tys.). 

 
 
Głównym efektem zmian w liczbie uczniów w poszczególnych typach szkół, wynikającym 
z wprowadzanych tym projektem zmian, będzie zwiększenie się liczby dzieci w szkołach 
podstawowych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wraz z odpowiednim zmniejszeniem się 
liczby dzieci w gimnazjach oraz zwiększeniem się liczby dzieci w szkołach ponadpodstawowych 
(obecnie ponadgimnazjalnych) w roku szkolnym 2019/2020. Pozostałe zmiany w liczbie uczniów 
między poszczególnymi typami szkół, widoczne w tabelach powyżej, są konsekwencją wprowadzenia 
obowiązku szkolnego dla dziecka sześcioletniego, a następnie powrotu do obowiązku szkolnego dla 
dziecka siedmioletniego.  
Warto też mieć na uwadze fakt, że od 2019 r. liczba dzieci trzyletnich w placówkach wychowania 
przedszkolnego wynika z prognoz demograficznych uwzględniających spodziewany efekt programu 
500+. Efekt ten dla szkół podstawowych, w zakresie klas I, występuje, od roku 2023.  
Dla potrzeb oceny sytuacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej 
subwencji ogólnej, kluczowe znaczenie ma liczba uczniów jaka była przyjęta do kalkulacji wysokości 
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Określając wysokość kwoty subwencji oświatowej 
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brano pod uwagę, że wszystkie dzieci sześcioletnie rozpoczną obowiązek szkolny we wrześniu 2015 r. 
oraz wrześniu 2016 r. Ostatecznie jednak, już po określeniu wysokości części oświatowej subwencji 
ogólnej na poziomie 41 496 952 tys. zł, we wrześniu 2015 r. ok. 91 tys. dzieci sześcioletnich nie 
rozpoczęło edukacji szkolnej, a od września 2016 r. obowiązek szkolny został przywrócony dla dziecka 
siedmioletniego. Szacuje się, że we wrześniu 2016 r. rozpoczęło naukę w klasach I szkół 
podstawowych ok. 203 tys. dzieci, z tego 73 tys. dzieci sześcioletnich. Dla potrzeb analizy pod kątem 
finansowania poprzez część oświatową subwencji ogólnej istotne znaczenie ma średnia liczba uczniów 
w roku budżetowym. Liczona jest ona jako liczba dzieci wg stanu na wrzesień roku poprzedniego 
z wagą 8/12 oraz liczba dzieci wg stanu na wrzesień roku budżetowego z wagą 4/12.  
 
Tabela 11. Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku budżetowym w odniesieniu do 
liczby dzieci przyjętej przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 (w tys.). 

 
 
Liczba uczniów uwzględniana obecnie przy kalkulacji wysokości części oświatowej subwencji ogólnej 
w szkołach dla dzieci i młodzieży spadnie, o 328 tys. w roku 2017 w stosunku do roku 2016. (Prognoza 
uwzględnia SIO z 10 IX 2016 r.). Do roku 2027 liczba uczniów spadnie o 555 tys. (11,4%). 
W odpowiedzi na ten spadek oraz w celu wzmocnienia finansowego gmin po decyzji o objęciu 
obowiązkiem szkolnym dzieci od siódmego roku życia, planowane jest objęcie wparciem poprzez część 
oświatową subwencji ogólnej dziecka sześcioletniego objętego wychowaniem przedszkolnym. 
Wsparcie takie będzie realizowane poprzez odrębną zmianę ustawową, ale ze względu na istotny 
wpływ na finansowanie po zmianie ustroju szkolnego, będzie brany pod uwagę również w niniejszej 
analizie. 
 
Tabela 12. Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dzieci sześcioletnich objętych 
wychowaniem przedszkolnym w roku budżetowym w odniesieniu do liczby dzieci przyjętej przy 
kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 (w tys.). 

 
 
Planowana wysokość kwoty subwencji oświatowej na dziecko sześcioletnie objęte wychowaniem 
przedszkolnym jest niższa od wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla dziecka 
sześcioletniego w szkole podstawowej (odpowiednio 5,1 tys. zł. i 7,7 tys. zł). Tak znaczna różnica 
powoduje, że dla analizy liczby dzieci objętych subwencją oświatową właściwsze byłoby liczenie 
dziecka sześcioletniego objętego wychowaniem przedszkolnym skorygowanego odpowiednim 
wskaźnikiem (subwencja na ucznia szkoły podstawowej w stosunku do planowanej subwencji na 
dziecko sześcioletnie w placówkach wychowania przedszkolnego).  
 
Tabela 13. Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dzieci sześcioletnich objętych 
wychowaniem przedszkolnym w roku budżetowym w odniesieniu do liczby dzieci przyjętej przy 
kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 skorygowana o planowaną wysokość części 
oświatowej subwencji ogólnej dla dziecka sześcioletniego nie uczącego się w szkole podstawowej 
(w tys.). 
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Powyższa tabela pokazuje efektywne zmniejszenie się liczby uczniów/wychowanków nawet po objęciu 
subwencją oświatową dziecka sześcioletniego w placówkach wychowania przedszkolnego. 
Ocena wpływu projektowanej zmiany na budżet państwa, w postaci wydatków w ramach części 
oświatowej subwencji ogólnej, zostanie dokonana na bazie prognozowanej na kolejne lata liczby 
uczniów w poszczególnych typach szkół i średniej wysokości kwoty części oświatowej subwencji na 
ucznia w tych szkołach. Wysokość kwoty części oświatowej na ucznia uwzględnia średnią wynikającą 
z odpowiedniego zsumowania wszystkich kwot na ucznia, w tym, proporcjonalnie do udziału uczniów 
niepełnosprawnych w danych typach szkół, wynikających z niepełnosprawności ucznia. 
 
Tabela 14. Średnia kwota części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016 i zakładane do analizy 
kwoty dla branżowej szkoły. Szkoły dla dzieci i młodzieży. 

Wyszczególnienie 
Średnia kwota 
subwencji oświatowej 
na ucznia/dziecko (w zł) 

Dziecko sześcioletnie objęte wychowaniem 
przedszkolnym 5 115 
Szkoła podstawowa 7 683 
Gimnazjum 7 429 
Liceum ogólnokształcące 6 346 
Technikum 7 306 
Zasadnicza szkoła zawodowa 7 709 
Branżowa szkoła I stopnia 7 587 
Branżowa szkoła II stopnia 7 306 

 
Na potrzeby analizy założono, że branżowa szkoła II stopnia będzie finansowana tak jak technikum. 
Branżowa szkoła I stopnia będzie finansowana jak zasadnicza szkoła zawodowa (różnica w tabeli powyżej 
wynika z innego rozkładu uczniów niepełnosprawnych w zasadniczych szkołach zawodowych niż 
w technikach). Dzieci sześcioletnie objęte wychowaniem przedszkolnym objęte będą subwencją w średniej 
wysokości 4,3 tys. zł (w tabeli powyżej średnia kwota uwzględnia również subwencję na dzieci 
niepełnosprawne). Bardzo wyraźnie natomiast trzeba podkreślić, że planowana jest również zmiana 
w sposobie podziału subwencji oświatowej mająca na celu racjonalizację dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego i adekwatne do zadań kierowanie strumienia finansowego. Zmiana ta planowana jest 
począwszy od roku 2018 i będzie głęboko konsultowana z jednostkami samorządu terytorialnego. Dla 
potrzeb niniejszej analizy oparto się o obecnie funkcjonujące rozwiązanie w podziale środków między 
jednostki samorządu terytorialnego. 
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do 
roku 2016 o 413 mln zł. Jednocześnie, co trzeba zaznaczyć, zmniejszono o 352 mln zł w stosunku do 
maksymalnego limitu przewidzianego w ustawie o systemie oświaty na rok 2017, środki w ramach rezerwy 
celowej służącej zwiększeniu dostępności wychowania przedszkolnego jako konsekwencja objęcia dziecka 
sześcioletniego w placówkach wychowania przedszkolnego subwencją oświatową i co za tym idzie brak 
potrzeby finansowania takiego dziecka poprzez dotację celową z budżetu państwa, jak to ma miejsce 
obecnie. W rzeczywistości, zmniejszenie rezerwy celowej służącej zwiększeniu dostępności wychowania 
przedszkolnego, w stosunku do środków przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2016, 
wyniosło ok. 189 mln zł. Oznacza to, że łączne środki planowane do przekazania jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej i rezerwy celowej na dofinansowanie zadań z 
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zakresu wychowania przedszkolnego są o ok. 224 mln zł wyższe od środków przewidzianych do 
przekazania w roku 2016. 
 
Podwyższenie wieku obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat spowodowało zmniejszenie się liczby uczniów 
w szkołach. Spadek liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w stosunku do zakładanego przy 
określaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 328 tys., co jest głównie konsekwencją 
mniejszej liczby uczniów rozpoczynjących naukę w wieku 6 lat. Zmniejszenie się subwencji oświatowej 
z tego tytułu można szacować na poziomie 2 249 mln zł w roku 2017.  
Jest rzeczą zrozumiałą, że dokonując oceny zadań jednostek samorządu terytorialnego nie można brać pod 
uwagę jedynie prostego przemnożenia uczniów odpowiednimi kwotami. Zmniejszenie liczby uczniów 
w szkołach, które nastąpi w roku 2017, w stosunku do przyjętej liczby uczniów przy kalkulacji wysokości 
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, wynika przede wszystkim z faktu objęcia obowiązkiem 
szkolnym dzieci od siódmego roku życia. W roku 2016 szacuje się, że edukację w klasach I szkół 
podstawowych rozpocznie 203 tys. dzieci, z czego 73 tys. dzieci sześcioletnich. W liczbie dzieci w klasach I 
szkół podstawowych zawiera się ok. 38 tys. dzieci, które będą kontynuowały naukę w klasie I. Należy się 
przede wszystkim spodziewać tworzenia małolicznych oddziałów, których koszty funkcjonowania nie będą 
odbiegały znacząco od kosztów funkcjonowania oddziału bardziej licznego. Ankiety przeprowadzone 
w szkołach podstawowych w drugiej połowie września br. wskazują, że należy się spodziewać ok. 2,9 tys. 
więcej oddziałów klas I niż wynikałoby to z proporcjonalnego przeliczenia liczbą uczniów, tj. 14,2 tys. 
oddziałów. Średnia wielkość oddziału klasowego wynosić będzie ok. 14,3 uczniów, wobec średniej dla 
pozostałych klas przekraczającej 18. Dodatkowo 38 tys. dzieci kontynuujących naukę w klasie I i 10 tys. 
dzieci kontynuujących naukę w klasie II nie przełoży się w sposób pełny na zmniejszenie kosztów 
prowadzenia oddziałów klas, które zostały pomniejszone o kontynuujących naukę uczniów. Łączny efekt 
związany z małolicznymi oddziałami klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 szacować 
należy, w latach budżetowych 2017-2023, na poziomie od 270 mln zł do 521 mln zł.  
Łącznie więc efekt zmniejszenia się liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży i co z tym idzie 
zmniejszenia się zadań oświatowych, szacować można na poziomie 1 712 mln zł. O taką kwotę mogłaby 
być zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2017, gdyby nie podejmowano innych działań 
w zakresie organizacji i finansowania systemu oświaty. 
 
Główną zmianą w zasadach finansowania na rok 2017 i kolejne jest planowane w odrębnej zmianie 
ustawowej (zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) 
objęcie dzieci sześcioletnich w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Kwota tego wsparcia wynosić ma 
4 300 zł średnio na dziecko, nie licząc kwot przekazywanych do tej pory na te dzieci w subwencji 
oświatowej w związku z posiadanymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (średnio 815 zł 
w przeliczeniu na każde dziecko). Łączny efekt takiego wsparcia szacuje się w roku 2017 na poziomie 1 436 
mln zł. 
 
Ponadto, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, zaplanowano podwyższenie kwoty bazowej dla 
nauczycieli o 1,3%, tj. na poziomie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 
2017. Spowoduje to wzrost wynagrodzeń średnich ustalanych na podstawie art. 30 ustawy – Karta 
Nauczyciela o 1,3%. Szacuje, się że koszt wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w takiej wysokości spowoduje 
skutki finansowe dla budżetu państwa w wysokości 418 mln zł. 
 
Kształcenie zawodowe 
 
Nowym typem szkoły będzie branżowa szkoła I i II stopnia. Zakłada się, że 30% uczniów, którzy do tej pory 
wybierali zasadniczą szkołę zawodową, będzie zainteresowanych kontynuacją nauki w branżowej szkole II 
stopnia. Oznacza to, że w szkole tej, w klasie I w 2020 r., będzie się uczyć 18,1 tys. uczniów, którzy do tej 
pory wybierali zasadnicze szkoły zawodowe. 
Zakładając finansowanie tych uczniów poprzez część oświatową subwencji ogólnej w kwocie takiej jak dla 
techników (średnio 7 306 zł) subwencja przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na prowadzenie 
branżowych szkół II stopnia (w zakresie uczniów, którzy do tej pory wybierali zasadnicze szkoły 
zawodowe) wyniosłaby ok. 264 mln zł w dwuletnim cyklu.  
Źródłem finansowania tych wydatków od roku szkolnego 2022/2023 będzie skrócenie się łącznej długości 
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nauki dzieci, które zakończą edukację na branżowej szkole I stopnia. W obecnym systemie dzieci, które 
kończyły zasadniczą szkołę zawodową miały za sobą 12 lat nauki. W nowym systemie dzieci, które 
zakończą edukację na branżowej szkole I stopnia będą miały za sobą 11 lat nauki. Zmniejszenie wydatków z 
tego tytułu, licząc według średniej wysokości subwencji oświatowej na dziecko w gimnazjum (7 429 zł), 
wyniosłoby 447 mln zł rocznie. Ostatecznie więc subwencja oświatowa na prowadzenie branżowych szkół 
II stopnia, w zakresie uczniów, którzy do tej pory wybierali zasadnicze szkoły zawodowe, w wysokości  
264 mln zł, jest mniejsza niż ograniczenie wydatków poczynione na zmniejszonej liczbie lat nauki 
(447 mln zł). Pozostaje nawet pewna oszczędność w wysokości ok 183 mln zł. 
W zakresie uczniów, którzy zamiast uczęszczać do technikum wybiorą dwustopniowe kształcenie 
w branżowej szkole, efekt dla finansowania poprzez część oświatową subwencji ogólnej będzie neutralny. 
 
W okresie przejściowym, w roku szkolnym 2020/2021, finansowanie branżowej szkoły II stopnia, 
w przypadku uczniów, którzy do tej pory wybierali zasadnicze szkoły zawodowe, w kwocie 132 mln zł, 
będzie odbywało się z uwzględnieniem spadającej liczby uczniów w całym systemie oświaty. Podobnie 
w roku szkolnym 2021/2022, finansowanie w kwocie 264 mln zł również jest niższe niż zmniejszone 
zadania jednostek samorządu terytorialnego, związane ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Efekt ten jest 
uwzględniony w symulacjach pokazanych powyżej, uwzględniających zmiany liczby uczniów. 
 
Proponuje się dodatkowo pokrycie kosztów doradztwa zawodowego dla dzieci klas VII i VIII szkół 
podstawowych w wymiarze po 10 godzin rocznie na każdy oddział klasowy w klasie VII i VIII oraz po 10 
godzin w całym cyklu nauczania dla każdego oddziału liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej 
szkoły. Wydatki z tym związane wyniosą od 8 mln zł w roku 2017 do 46 mln zł w roku 2020 i latach 
następnych. Zostały one obliczone z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego 
na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela.  
 
Oddziały przygotowawcze 
 
Efektywne wsparcie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów 
przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego i mają trudności adaptacyjne, musi się 
wiązać z limitowaniem wielkości oddziału oraz musi zostać wsparte dodatkowymi środkami finansowymi. 
Zakłada się, że na realizację zadań związanych ze specyfiką funkcjonowania oddziału szkolnego dla 
uczniów przybywających z zagranicy i nieznających lub słabo znających język polski zostanie przeznaczona 
kwota ok. 1 590 zł na ucznia (co odpowiada środkom naliczanym algorytmem podziału subwencji wagą o 
wartości 0,3). Wraz ze zwiększonymi środkami przeznaczonymi na dodatkowe zajęcia z języka polskiego 
środki te w znaczącej części sfinansują funkcjonowanie oddziału przygotowawczego. 
 
Zakłada się, że z kształcenia w oddziałach przygotowawczych będą korzystać te same dzieci, które 
korzystają z dodatkowej nauki języka polskiego, oraz że oddziały przygotowawcze będą organizowane 
w szkołach, gdzie liczba uczniów nieznających lub słabo znających język polski będzie równa lub większa 
niż 10. Łączna liczba uczniów korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego w takim przypadku 
wynosi 2 395 uczniów.  W szkole, w której liczba uczniów jest mniejsza niż 10, oddziały przygotowawcze 
nie będą powstawać. Uczniowie będą się rozkładać na klasy/oddziały po ok. 1-3 uczniów, co umożliwi 
nauczycielom dostosowanie metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 
Szacowane skutki finansowe stworzenia dodatkowych oddziałów przygotowawczych w szkołach, dla 
uczniów nieznających lub słabo znających język polski obecnie korzystających z sytemu wynoszą ok. 
4 mln zł. 
Jeśli w obwodzie, w którym uczeń zamieszkuje, nie został zorganizowany oddział przygotowawczy, 
przewiduje się, że uczeń ten będzie mógł uczęszczać do takiego oddziału zorganizowanego w szkole, która 
znajduje się poza obwodem. W takim przypadku proponuje się, aby koszty dowozu ucznia ponosiła  
jednostka samorządu terytorialnego właściwa do miejsca zamieszkania ucznia.  
Skutki finansowe dla organów prowadzących w przypadku dowożenia uczniów z własnego obwodu do innej 
szkoły, gdzie utworzono oddział przygotowawczy są niewspółmiernie małe w stosunku do oszczędności 
uzyskanych w związku z brakiem konieczności dowożenia uczniów do gimnazjów, które zostaną wykazane 
w dalszej części analizy. 
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Edukacja domowa 
 
Zmiany w zakresie edukacji domowej polegające na: 

− wydawaniu zgody na taka formę kształcenia wyłącznie przez dyrektora szkoły na terenie 
województwa, na którym dziecko zamieszkuje, 

− konieczności posiadania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
− rozszerzeniu zakresu wsparcia dla dzieci w edukacji domowej poprzez wskazanie prawa dzieci do 

korzystania z pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 
w zasobach szkoły oraz prawa do konsultacji umożliwiających przygotowanie do rocznych 
egzaminów klasyfikujących 

nie powodują skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Obecnie na uczniów w edukacji 
domowej nalicza się subwencje dla samorządu, który prowadzi lub dotuje szkołę, do której ci uczniowie są 
zapisani. Skala uczniów edukacji domowej ok. 7 tys. nie spowoduje znaczącego zwiększenia zakresu zadań 
dla publicznych poradni, gdyż część uczniów już do tej pory korzystała z usług poradni publicznych. Ww. 
opisane zmiany mogą spowodować nieznaczne ograniczenia skali korzystania z edukacji domowej. Zakłada 
się, że oszczędności z tego tytułu wystarczą na sfinansowanie rozszerzenia zakresu wsparcia dla tej grupy 
uczniów. Ponadto jeszcze do roku 2015 włącznie uczniowie objęci edukacją domową byli finansowani 
w wysokości równej uczniom nie korzystającym z tej formy spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.  
W związku ze zmianami w zakresie organizacji kształcenia w edukacji domowej planuje się dostosowanie 
poziomu finansowania w algorytmie podziału subwencji. 
 
Efekty w szkołach policealnych i w szkołach dla dorosłych oraz podsumowanie dotyczące części 
oświatowej subwencji ogólnej 
 
Liczba słuchaczy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w ostatnich latach spada. Spada również udział 
tych słuchaczy w populacji osób w wieku od 19 do 21 lat. Przyjmując nawet wskaźniki niezakładające 
spadku do populacji, liczba słuchaczy będzie dalej malała, co przełoży się na spadek zadań oświatowych 
i co za tym idzie oszczędności w łącznej kwocie subwencji oświatowej. Spadek liczby słuchaczy w liceach 
ogólnokształcących dla dorosłych wiązać również należy z możliwością kształcenia w branżowej szkole II 
stopnia. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą w znacznej części wybierali kontynuację nauki 
w branżowej szkole II stopnia jako alternatywę dla czteroletniego liceum dla dorosłych. Efekt finansowy 
tych zmian w roku 2017 szacowany jest na poziomie 53 mln zł. 
 
Przekazanie kilku szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Efekt przekazania kilku szkół rolniczych prowadzonych do tej pory przez jednostki samorządu 
terytorialnego do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 wyniesie 5,4 mln zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej została pomniejszona o tę kwotę. Samorządy terytorialne prowadzące 
do tej pory te szkoły nie będą ponosiły już wydatków z nimi związanych.  
 
 
Podsumowanie efektów  
 
Tabela 15. Podsumowanie efektów finansowych wynikających ze zmian w szkołach w stosunku do 2016 r. 
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Pozycja „2. Oszczędności; w tym związane ze zmianą liczby uczniów (w tym brakiem obowiązku 
szkolnego 6-latka)” oprócz efektu braku obowiązku szkolnego dla dziecka sześcioletniego, 
uwzględniana również zmiany demograficzne oraz efekt krótszej edukacji dla dzieci kończących 
branżową szkołę I stopnia po 8 klasach szkoły podstawowej. 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości określonej na rok 2016, powiększona o 413 mln zł 
jest wystarczająca do sfinansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 
2017, uwzględniwszy subwencjonowanie dziecka sześcioletniego w placówkach wychowania 
przedszkolnego kwotą niższą niż w szkole podstawowej, ok. 331 mln zł będzie wspierało dodatkowo 
jednostki samorządu terytorialnego (odpowiednio 251 mln zł w roku 2018 i 262 mln zł w roku 2019) 
we wdrażaniu reformy. Od roku 2023, zmniejszająca się liczba dzieci w systemie oświaty, przy 
niezmienionej subwencji oświatowej, będzie umożliwiała dokonywanie dalszych głębokich zmian 
służących zwiększeniu jakości nauczania. 
 
Dowożenie uczniów 
 
Zagęszczenie się obwodów szkolnych spowoduje oszczędności gmin na dowożeniu uczniów do szkół 
(gimnazjów i szkół podstawowych). Jednostki samorządu terytorialnego przeznaczyły na ten cel w roku 
2015 kwotę 850 mln zł. Z drugiej strony zwiększą się nieco wydatki związane z dowożeniem dzieci 
niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych. 
W przypadku gimnazjów, które funkcjonują w ramach zespołu szkół wraz ze szkołą podstawową 
zakłada się, że gimnazjum zostanie połączone z tą szkołą, natomiast część uczniów, którzy byli 
dowożeni do gimnazjów będzie kontynuować naukę w szkołach podstawowych w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania. Może to ograniczyć zakres potrzeb dowożenia uczniów, gdyż część uczniów 
będzie kontynuowała naukę w klasach VII i VIII w swoich szkołach podstawowych macierzystych w 
pobliżu swojego miejsca zamieszkania i nie będzie konieczności dowożenia ich do gimnazjum. W 
przypadku gimnazjów samodzielnych zakłada się, że zostaną one przekształcone co do zasady w szkoły 
podstawowe. Zakłada się, że w wielu przypadkach spowoduje to zagęszczenie sieci szkół co wpłynie 
na skrócenie drogi wielu dzieci z domu do szkoły. Obecnie w systemie edukacji funkcjonuje prawie 
dwa razy więcej szkół podstawowych niż gimnazjów. W wyniku zmian w zakresie ustroju szkolnego 
liczba szkół podstawowych dodatkowo zwiększy się. W efekcie dzieci w wieku gimnazjalnym będą 
korzystać ze znaczniej gęstszej sieci szkół niż to miało miejsce w przypadku korzystania z gimnazjów. 
W przeprowadzonej analizie założono, że istnieje liniowy związek pomiędzy liczbą dzieci dowożonych 
do szkół podstawowych i gimnazjów a wydatkami ponoszonymi przez gminy na dowożenie tych 
uczniów do szkół. Do analizy została wykorzystana liczba uczniów dowożonych na podstawie danych 
SIO według stanu na 30 września 2015 roku, oraz wydatki na dowożenie na podstawie sprawozdań 
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jednostek samorządu terytorialnego RB-28. Na podstawie analizy oszacowano, że w okresie 
przejściowym w latach 2017-2019 oszczędności z tytułu dowożenia wyniosą ok. 217 mln zł. W roku 
2017 będzie to kwota 16 mln zł, w 2018 – 66 mln zł, a w 2019 – 135 mln zł. Jest to związane z faktem, 
że w okresie przejściowym w kolejnych latach stopniowo będą powstawały klasy VII i VIII szkół 
podstawowych, i będą wygaszane klasy I, II i III gimnazjum. Docelowo od roku 2020 szacuje się, że 
oszczędności z tytułu dowożenia wyniosą corocznie ok. 230 mln zł. Powyższa analiza nie zakłada 
zagęszczenia sieci szkół podstawowych, które niewątpliwie nastąpi. Oszczędności gmin będą zatem 
jeszcze większe. Z drugiej strony, w okresie przejściowym wiele oddziałów gimnazjów może jeszcze 
funkcjonować w dotychczasowych budynkach, a indywidualne decyzje samorządów dotyczące sieci 
szkół mogą mieć wpływ na zakres dowożenia.  
 
Zmniejszenie kosztów kształcenia w przeliczeniu na ucznia  
W związku z likwidacją jednego (pośredniego) typu szkoły – gimnazjum i stworzenia szkół 
podstawowych 8-letnich w miejsce 6-letnich, liceów ogólnokształcących 4-letnich w miejsce 3-letnich, 
techników 5-letnich w miejsce 4-letnich, koszty stałe prowadzenia szkół rozłożą się na większą liczbę 
uczniów.  
Na podstawie przeprowadzonej analizy dla szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących zostały 
oszacowane koszty stałe w powyższych typach szkół (niezależne od liczby uczniów) oraz koszty 
zmienne (zależne od liczby uczniów). Koszty całkowite stanowią sumę kosztów stałych i kosztów 
zmiennych.  
W wyniku wprowadzenia dodatkowych dwóch klas w szkole podstawowej oraz jednej dodatkowej 
klasy w liceum ogólnokształcącym, koszty stałe w tych szkołach rozłożą się na większą liczbę 
uczniów. W rezultacie koszty stałe na ucznia w tych szkołach spadną o 25%. Koszty zmienne na ucznia 
pozostaną bez zmian, gdyż są to koszty zależne od liczby uczniów. W związku z tym po wprowadzeniu 
projektowanych zmian koszty całkowite na ucznia w szkołach podstawowych i liceach 
ogólnokształcących spadną o ok. 5%. Szczegółowe dane prezentują poniższe tabele. 
Należy także dodać, że w szkołach podstawowych koszty stałe stanowią obecnie 22% kosztów 
całkowitych, a po wprowadzeniu zmian zmniejszą się do 17% kosztów całkowitych. W liceach 
ogólnokształcących będzie to odpowiednio spadek z 20% do 16%.  
Należy jednak zauważyć, że w szkołach podstawowych skala tego efektu zostanie zmniejszona 
w wyniku przenoszenia części oddziałów lub klas V-VIII ze szkół podstawowych do budynków 
gimnazjów. W przypadku szkół podstawowych efekt spadku kosztów stałych na ucznia będzie 
zachodził w tych szkołach, w których przy utrzymaniu danej średniej liczby oddziałów na klasę, 
zostaną wprowadzone dwie dodatkowe klasy. Przykładowo koszty stałe na ucznia spadną, jeżeli 
w szkole podstawowej z jednym oddziałem każdej klasy liczba klas zwiększy się z 6 do 8. Natomiast 
w szkołach podstawowych, z których część oddziałów będzie przenoszona do budynków gimnazjów, 
efekt taki nie będzie zachodził.  
 
Tabela 16. Koszty stałe, koszty zmienne i koszty całkowite na ucznia szkoły podstawowej.  

Rodzaj kosztów Przed zmianą (zł) Po zmianie (zł) Różnica (zł) Różnica (%) 
Koszty całkowite na ucznia 8 898 8 409 -489 -5,5% 
Koszty stałe na ucznia 1 957 1 468 -489 -25% 
Koszty zmienne na ucznia 6 941 6 941 0 0% 

*publiczne, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, dla dzieci i młodzieży, ogólnodostępne, samodzielne 
 
Tabela 17. Koszty stałe, koszty zmienne i koszty całkowite na ucznia liceum ogólnokształcącego. 

Rodzaj kosztów Przed zmianą (zł) Po zmianie (zł) Różnica (zł) Różnica (%) 
Koszty całkowite na ucznia 7 476 7 108 -369 -4,9% 
Koszty stałe na ucznia 1 476 1 107 -369 -25% 
Koszty zmienne na ucznia 6 001 6 001 0 0% 

*publiczne, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, dla dzieci i młodzieży, ogólnodostępne, samodzielne 
W przeprowadzonej analizie założono, że wysokość wydatków na licea ogólnokształcące w kolejnych 
latach można oszacować jako iloczyn prognozowanej średniorocznej liczby uczniów w kolejnych 
latach, wysokości subwencji oświatowej na ucznia i udziału wydatków bieżących do subwencji 
oświatowej. Jak wynika z analizy w wyniku spadku kosztów stałych na ucznia w liceach 
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ogólnokształcących, koszty całkowite na ucznia spadną o ok. 5%, co w kolejnych latach generuje 
następujące możliwe do osiągnięcia oszczędności z tego tytułu:  
 
Tabela 18. Oszczędności w wydatkach ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na licea 
ogólnokształcące w wyniku spadku kosztów stałych na ucznia. 
Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Oszczędności 
(w mln zł) 90 270 267 276 302 309 291 284 259 

 
Wydatki związane z finansowaniem większej liczby oddziałów klas VII i VIII szkół podstawowych niż 
klas I i II gimnazjów  
 
Przyczyny większej liczby oddziałów klas VII i VIII zostały wyjaśnione w pkt 9 Wpływ na rynek 
pracy. Do oceny skutków finansowych tego efektu założono, że w pierwszych latach nie będzie 
całkowitego efektu przełożenia się wprost liczby klas VI na klasy VII i później na VIII. Jest to 
związane z projektowanym w przepisach pięcioletnim okresem przejściowym. Założono, że w roku 
2017 75% oddziałów klas VII powstanie wprost jako kontynuacja klas VI w poprzednim roku 
szkolnym, a pozostałe oddziały klas VII będą tworzone w sposób bardziej elastyczny. W kolejnych 
latach założono wzrost tego wskaźnika o 5 p. proc. rocznie, tak aby po okresie przejściowym wszystkie 
oddziały klas VII (i później VIII) były kontynuacją tych samych oddziałów klas VI rok wcześniej. 
Określając zwiększone wydatki jednostek samorządu terytorialnego, związane z prowadzeniem 
większej liczby oddziałów, uwzględniono przewidziane już w modelu większe finansowanie klas VII 
i VIII niż I i II gimnazjów, które jest efektem głównie działania wyższej wagi wiejskiej w szkołach 
podstawowych niż w gimnazjach. Uwzględniwszy ten efekt zwiększone wydatki będą wynosiły dla 
roku 2017 33 mln zł (klasa VII przez 4 miesiące roku 2017), w 2018 r. 169 mln zł, w 2019 r. 244 mln 
zł, w 2020 r. 144 mln zł. W kolejnych latach przyjęto wartości jak dla 2020 r. 
 
Podsumowanie dla jednostek samorządu terytorialnego 
 
Ostatecznie, sumując wszystkie efekty związane ze zmianami, w tym zadanie nie objęte 
subwencjonowaniem (dowożenie uczniów), należy stwierdzić, że poziom finansowania przewidziany 
dla roku 2017 jest wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju 
oraz wystarczające aby pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. W zakresie 
koniecznych dostosowań do nowego systemu, należy stwierdzić, że pozostają możliwe do 
wykorzystania środki zarówno w części oświatowej subwencji ogólnej (przy założeniu jej podobnego 
udziału w wydatkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego objętych subwencją) jak 
i wynikające ze zmniejszonego finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków 
w przeliczeniu na ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 – 
148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. W kolejnych latach kwota istotnie wzrasta.  
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Tabela 19. Podsumowanie łącznych efektów finansowych wynikających ze zmian w stosunku do 2016 r. 

 
 
Bezpośrednie koszty reformy dla jednostek samorządu terytorialnego 
 
Niezależnie od podejścia opartego na wykazaniu, że łączne środki są wystarczające do sfinansowania 
zadań związanych z projektowanymi zmianami dokonano podsumowania wydatków jednostek 
samorządu terytorialnego bezpośrednio związanych z reformą. Wydatki te, jak wykazano będą pokryte 
przez odpowiednio wysoką część oświatową subwencji ogólnej lub oszczędnościami w wydatkach 
jednostek samorządu terytorialnego (w tym na dowożeniu uczniów do szkół).  
 
Tabela 20. Podsumowanie wydatków jst bezpośrednio związanych z reformą  

 
* część wydatków związanych ze zwiększoną liczbą oddziałów klas VII i VIII została już uwzględniona w wyliczeniach 
przedstawionych w tabeli 15 poprzez odpowiednie pomniejszenie pozycji „2. Oszczędności; w tym związane ze zmianą liczby 
uczniów (w tym brakiem obowiązku szkolnego 6-latka)”. Wynika to z uwzględnienia w symulacjach wyższej wagi wiejskiej 
(1,4) dla szkół podstawowych niż dla gimnazjów (1,27). Dla przykładu, w roku 2017 jest to kwota 33 mln zł, a dla roku 2018 
– 130 mln zł. Pozostała część została wykazana w tabeli 19, w pozycji „4. Dodatkowe wydatki związane z większą liczbą 
oddziałów klas VII i VIII (nieuwzględnione w obliczeniach subwencyjnych, patrz tabela 15)”. 
** całość wydatków związanych z finansowaniem branżowych szkół II stopnia została uwzględniona w wyliczeniach 
przedstawionych w tabeli 15 poprzez odpowiednie pomniejszenie pozycji „2. Oszczędności; w tym związane ze zmianą liczby 
uczniów (w tym brakiem obowiązku szkolnego 6-latka)”. Warto wspomnieć, że w tej pozycji oprócz efektu braku obowiązku 
szkolnego dla dziecka sześcioletniego uwzględniane są również zmiany demograficzne oraz efekt krótszej edukacji dla dzieci 
kończących branżową szkołę I stopnia po 8 klasach szkoły podstawowej. 
 
Przez działania dostosowawcze, należy rozumieć w szczególności dostosowanie budynków gimnazjów 
do pełnienia funkcji szkoły podstawowej, wyposażenie pracowni przedmiotowych itp. Zwrócić uwagę 
należy, że przy pozostawieniu części oświatowej subwencji ogólnej na poziomie roku 2017, począwszy 
od roku 2020 pozostają środki większe niż wskazane w tabeli 20. Nie zakłada się zmniejszenia 
subwencji od roku 2020, a więc środki mogą być wykorzystywane na dalsze zwiększanie standardów 
kształcenia uczniów.  
 
Koszty przekształcenia szkół prowadzonych przez właściwych ministrów 
1) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Koszty przekształceń szkół związane z projektowaną reformą oświaty zostały oszacowane dla ministra 
właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw środowiska. Nie 
przewiduje się konieczności zwiększenia środków finansowych w związku z reformą dla pozostałych 
ministrów, gdyż realizacja projektowanych zmian w zakresie dotyczącym szkół prowadzonych przez 
tych ministrów będzie odbywać się w ramach środków zaplanowanych w ich budżetach, bez 
konieczności ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw środowiska, 
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prowadzą zespoły szkół, w skład których wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Okres 
nauki w technikum zostanie wydłużony o 1 rok (z 4 do 5 lat), natomiast 3 letnia zasadnicza szkoła 
zawodowa zostanie przekształcona w branżową szkołę I stopnia. Powstanie branżowej szkoły II stopnia 
dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia. W związku z tym w wyniku powyższych przekształceń 
wzrośnie liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez tych ministrów, co wiąże się ze wzrostem 
kosztów prowadzenia tych szkół.  
Do analizy zostały wykorzystane dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 
września 2015 roku, dotyczące liczby uczniów i kosztów ogólnych w zespołach, składających się z 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych przez tych ministrów. Na podstawie analizy 
regresji liniowej został oszacowany koszt stały (niezależny od liczby uczniów) w ww. zespołach szkół 
oraz koszt zmienny na jednego ucznia. Przyjęto założenie, że 20% uczniów techników po 
wprowadzeniu reformy wybierze branżową szkołę oraz 50% uczniów po zakończeniu branżowej 
szkoły I stopnia będzie kontynuowało naukę w branżowej szkole II stopnia, a finansowanie dotyczy 
72% kosztu zmiennego na jednego ucznia. 
Koszty związane z finansowaniem dodatkowej liczby uczniów dla poszczególnych ministrów, 
z uwzględnieniem harmonogramu przekształceń szkół, przedstawia tabela poniżej (w mln zł). 

 
 
Stosowne środki zostaną przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z krótszą 
edukacją dzieci w 8-letnich szkołach podstawowych niż łącznie w 9 klasach (szkoła podstawowa 
i gimnazjum). 
2) Ministerstwo Obrony Narodowej 
Roczne sumaryczne koszty świadczeń w postaci bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, 
umundurowania i pomocy lekarskiej dla uczniów szkół prowadzonych przez Ministra Obrony 
Narodowej wynoszą około 4,7 mln zł, niemniej jednak wprowadzenie wymienionych zapisów art. 49 
nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla resortu obrony narodowej, ponieważ 
świadczenia te są już przekazywane uczniom jedynej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej 
szkoły ponadgimnazjalnej – Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury w Dęblinie. 
3) Ministerstwo Zdrowia 
Koszty związane z zapewnieniem nauczycielom przedmiotów zawodowych, kształcących w zawodach 
medycznych, doskonalenia zawodowego pokrywane będą z budżetu państwa z części pozostającej 
w dyspozycji Ministra Zdrowia. Będzie to nowe zadanie, które będzie generowało koszty dla budżetu 
państwa.  
Wydatki budżetu państwa związane z prowadzeniem placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli 
kształcących w zawodach medycznych wyniosą ok. 3 223 264 zł rocznie. Koszty te obrazuje poniższa 
tabela.  

  Etaty 
Średnie 

wynagrodzenie. 
os. rocznie 

DWR pochodne od 
wynagrodzeń 2018 2019 

Wynagrodzenia  20 60 000 5 100 18,69% 1 424 280 1 545 344 
Wynajem powierzchni         619 920 619 920 

  
opłata 

eksploatacyjna ochrona energia     Pozostałe koszty 
utrzymania   150 000,00 12 000,00 24 000,00 186 000 186 000 
pozostałe wydatki 
biurowe         200 000 200 000 
kursy         56 000 672 000 
koszty jednorazowe – 
utworzenie stanowiska 
pracy         200 000   
RAZEM         2 686 200 3 223 264 
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Dodatkowe 
informacje, 
w tym 
wskazanie 
źródeł 
danych i 
przyjętych 
do obliczeń 
założeń 

 
W zakresie regulowanym projektem ustawy zmiany będą dotyczyły głównie gimnazjów, poprzez ich stopniowe 
wygaszanie począwszy od roku szkolnego 2017/2018 a skończywszy na roku szkolnym 2018/2019.  
 
Tabela 21. Szczegółowe informacje o gimnazjach w latach 2005-2015 

 
 
1. Od roku szkolnego 2005/2006 liczba uczniów gimnazjów systematycznie spada, zmniejszając się od tego 

czasu o ok. 33%.  
2. Liczba etatów nauczycieli tablicowych w tym samym okresie zmniejszyła się o ok. 13%. 
3. Spadek liczby uczniów jest znacznie większy niż spadek liczby nauczycieli. 
4. Liczba gimnazjów w każdym kolejnym roku była większa niż w poprzednim. Konsekwencją tego oraz 

zmniejszającej się liczby uczniów jest zmniejszenie się średniej wielkości gimnazjum z 227 uczniów w roku 
szkolnym 2005/2006 do 143 obecnie.  

5. Średnia liczba uczniów na etat nauczyciela tablicowego systematycznie spada z 14,0 w roku szkolnym 
2005/2006 do 10,8 obecnie. 

 
 
Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 liczba klas w szkołach podstawowych będzie rosła z sześciu obecnie 

Należy wskazać, iż zakłada się, że przedmiotowa placówka rozpocznie działalność w 2018 r. Natomiast 
szkolenia dla nauczycieli ww. zawodów odbywać się będą od września 2018 r. Zatem, od stycznia do 
września 2018 r działalność przedmiotowej placówki związana będzie głównie z pracami 
organizacyjnymi oraz pracami dotyczącymi opracowania programów kursów dla ww. nauczycieli. 
Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że w 2018 r. (od września do grudnia) przeprowadzonych 
zostanie 14 kursów dla nauczycieli, których koszt wyniesie ok. 56 000 zł. Jednocześnie, koszty 
prowadzenia przedmiotowej placówki w 2018 r. obejmą oprócz wynajmu powierzchni biurowej oraz 
wynagrodzenia dla 20 pracowników, również koszty zakupu wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania placówki. 
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do ośmiu klas w roku szkolnym 2018/2019.  
 
Tabela 22. Szczegółowe informacje o szkołach podstawowych w latach 2005-2015 

 
 
1. Liczba uczniów w szkole podstawowej obecnie jest na poziomie roku szkolnego 2006/2007 głównie dzięki 

obowiązkowi szkolnemu dziecka 6-letniego w latach 2014 i 2015. 
2. Liczba nauczycieli tablicowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 przewyższyła tę z 

roku szkolnego 2005/2006. 
3. Średnia liczba uczniów na etat nauczyciela tablicowego wzrosła w ostatnich dwóch latach (efekt obowiązku 

szkolnego 6-latka) do 13,0 po wielu latach spadków (minimum w roku szkolnym 2010/2011 – 12,43) 
i przekroczyła tę z roku szkolnego 2007/2008. 

4. Średnia liczba uczniów przypadających na szkołę podstawową jest najwyższa od roku szkolnego 2005/2006 
i wynosi 183,0. Ostatnie dwa lata to okres pewnego wzrostu liczby szkół podstawowych, ale oczywiście nie 
tak dużego jak zwiększająca się liczba uczniów, przede wszystkim wynikająca z obowiązku szkolnego 6-
latka.  

 

 
 
Znaczna liczba szkół podstawowych to szkoły małe, do 70 uczniów. Szkół takich mamy (bez szkół specjalnych 
i filii) 3 326. Jest to zjawisko występujące głównie na terenach wiejskich (89% szkół, 98% szkół jeśli 
ograniczymy się do szkół prowadzonych przez JST). Większość szkół do 70 uczniów na wsi (64,1%) jest 
prowadzona przez JST. W miastach, szkoły do 70 uczniów to głównie szkoły niepubliczne (83,9%). 
 

Typ organu 
prowadzącego Miasto Wieś Razem 
JST     43    2 089    2 132  
Publiczna nie JST     14    511     525  
Niepubliczna     296    373     669  
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Razem     353    2 973    3 326  
 

Typ organu 
prowadzącego Miasto Wieś Razem 
JST 12,2% 70,3% 64,1% 
Publiczna nie JST 4,0% 17,2% 15,8% 
Niepubliczna 83,9% 12,5% 20,1% 
Razem 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Zwiększenie wielkości szkół podstawowych do 8 klas ułatwi ich prowadzenie, automatycznie zwiększając 
liczbę uczniów w tych szkołach. 
Gimnazja 
Zmiany przewidziane w projekcie ustawy w zakresie wygaszania gimnazjów będą wyzwaniem głównie 
w zakresie gimnazjów samodzielnych (głównie niebędących w zespole ze szkołami podstawowymi lub liceami 
ogólnokształcącymi). W przypadku zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum liczba pomieszczeń do nauki 
w budynku zespołu, który do tej pory przeznaczony był dla 9 klas będzie przewyższała potrzeby dla 8 klas 
szkoły podstawowej. W przypadku zespołu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wygaszenie gimnazjum 
będzie powodowało możliwość przyjęcia, bez potrzeby znacznych dostosowań, czwartej klasy liceum 
(w praktyce od roku szkolnego 2019/2020 kiedy pojawią się w liceach dwa roczniki uczniów – po III klasie 
gimnazjum i po VIII klasie szkoły podstawowej). 
Według stanu na 30 IX 2015 r. 61% gimnazjów to szkoły w zespołach, głównie ze szkołami podstawowymi. 
39% gimnazjów (2 950) to szkoły samodzielne. Gimnazjum samodzielne to zjawisko głównie miejskie. 48% 
gimnazjów w miastach to szkoły samodzielne. Na wsi zaledwie 29% gimnazjów (ok. 1 tys.) to szkoły 
samodzielne.  
W miastach budynki gimnazjów samodzielnych (ok. 1,9 tys. gimnazjów) będą mogły być łatwo wykorzystane 
jako lokale dla szkół podstawowych. W miastach szkoły podstawowe są duże (średnia liczba oddziałów jednej 
klasy wynosi 2,61). Ponadto w wielu szkołach funkcjonuje zmianowy system lekcyjny. W związku z tym do 
budynków gimnazjów samodzielnych będzie mogła zostać przeniesiona część oddziałów klasowych z dużych 
szkół podstawowych, zwłaszcza tych, w których funkcjonuje zmianowość. Poza tym konieczność przeniesienia 
oddziałów z części szkół podstawowych będzie wynikać z faktu, że obecnie szkoły funkcjonują w systemie 6-
klasowym, a po zmianach docelowo będzie to system 8-klasowy. W związku z tym, że liczba sal lekcyjnych 
(pojemność budynku szkoły podstawowej) jest ograniczona, w zwiększonym systemie 8-klasowym część 
oddziałów klasowych z obecnych szkół podstawowych będzie musiała być przeniesiona do budynków 
gimnazjów. Tym samym nie będzie konieczności likwidowania gimnazjów samodzielnych w miastach. 
Przykładowo, w szkole podstawowej, w której do tej pory były po 4 oddziały w każdej z 6 klas, tj. łącznie 24 
oddziały, by utrzymać taką samą liczbę oddziałów w systemie 8-klasowym, w każdej klasie będą funkcjonować 
po 3 oddziały (łącznie 24 oddziały). Zaistnieje więc konieczność przeniesienia po 1 oddziale danej klasy do 
innego budynku (np. do tej pory samodzielnego gimnazjum). Ponadto, jeżeli w takiej szkole funkcjonowała 
zmianowość (system zmianowy występuje w wielu szkołach w miastach), będzie można utworzyć w takiej 
szkole po 2 oddziały w systemie 8-klasowym. Tym samym do innego budynku będą przeniesione po 2 oddziały 
każdej klasy. W miastach nie będzie więc problemu z wykorzystaniem budynków samodzielnych gimnazjów, 
co oznacza że nie będą one likwidowane.  
Inaczej sytuacja samodzielnych gimnazjów przedstawia się na wsi. Na wsi znajduje się ok. 1 tys. gimnazjów 
samodzielnych. Przewiduje się, że zdecydowana większość budynków gimnazjów samodzielnych będzie 
służyła jako lokale dla szkół podstawowych. W przypadku około połowy z nich, na terenie gmin istnieją szkoły 
podstawowe stosunkowo duże, tj. o średniej liczbie oddziałów jednej klasy równej 2 lub więcej. Możliwe więc 
będzie stworzenie na bazie gimnazjów szkół podstawowych i zagęszczenie obwodów szkolnych. Ponadto, na 
wsi małe szkoły podstawowe, tj. o średniej liczbie oddziałów jednej klasy poniżej 2, będzie można połączyć 
z gimnazjum, w ten sposób wykorzystując lokal samodzielnego gimnazjum. Przykładowo, jeżeli na terenie 
gminy istnieją 2 małe szkoły podstawowe o średniej liczbie uczniów w oddziale do 11 uczniów, to szkoły te 
będą mogły prowadzić klasy I-IV, a obecny budynek gimnazjum będzie można wykorzystać jako lokal dla klas 
V-VIII dla uczniów tych dwóch szkół podstawowych ze średnią liczbą uczniów w oddziale do 22 uczniów. 
W ten sposób samodzielne gimnazjum zostanie połączone ze szkołą podstawową i nie ulegnie likwidacji. 
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Ponadto na wsi w ok. 22% gmin nie ma przedszkola publicznego. Wskaźnik upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego jest też zdecydowanie niższy na wsi niż w miastach (na wsi 65,1%, w miastach 98,1%). 
W związku z tym można założyć, że pozostałe lokale po samodzielnych gimnazjach będą mogły zostać 
wykorzystane jako lokale dla przedszkoli publicznych. Na potrzeby analizy przyjęto założenie, że w gminie, 
w której nie ma przedszkola publicznego na bazie samodzielnego gimnazjum może zostać utworzone jedno 
przedszkole publiczne, a jeżeli mimo istnienia minimum jednego przedszkola publicznego w gminie wskaźnik 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego jest poniżej średniej, to w takiej gminie na bazie samodzielnego 
gimnazjum także może zostać utworzone jedno przedszkole publiczne. Tym samym na wsiach zdecydowana 
większość budynków samodzielnych gimnazjów będzie mogła zostać wykorzystana, co oznacza brak 
konieczności ich likwidacji.  
Ostatecznie, po uwzględnieniu powyższych założeń, w skali całego kraju jedynie w przypadku ok. 2% łącznej 
liczby gimnazjów (tj. ok. 160 gimnazjów), utrzymanie budynków dawnych gimnazjów wiązać się może z ich 
niestandardowym wykorzystaniem. 
Zmianowość 
Zmniejszenie o jeden rocznik liczby uczniów (oddziałów) w szkołach prowadzonych jako zadanie gminne 
(obecnie szkoły podstawowe i gimnazja – łącznie 9 klas; docelowo 8-klasowa szkoła podstawowa) zmniejszy 
zjawisko zmianowości w szkołach, głównie miejskich. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 
i 2018/2019 zmiana systemu może spowodować pewne zwiększenie zjawiska zmianowości.  
Łączenie szkół 
Możliwość oddzielenia klas I-III lub I-IV szkoły podstawowej od głównej lokalizacji szkoły, spowoduje łatwość 
w tworzeniu lub utrzymaniu szkoły dla najmłodszych dzieci blisko ich miejsca zamieszkania. Jedność szkoły 
dawać będzie poczucie bezpieczeństwa dla dzieci i brak obaw o zerwanie więzi rówieśniczych w przypadku 
przejścia do klas wyższych w innej siedzibie. Jeśli klasy I-III lub I-IV będą tworzone na bazie obecnej szkoły 6-
klasowej, naturalnym będzie utrzymywanie tam oddziałów przedszkolnych czy punktów przedszkolnych, a 
nawet przedszkoli w formule zespołów szkolno-przedszkolnych. Elastyczność taka właściwa będzie przede 
wszystkim dla terenów wiejskich. 
Pracownie przedmiotowe w zreformowanych szkołach 
Niemal wszystkie szkoły podstawowe wyposażone są w pracownie komputerowe. 90% szkół podstawowych 
posiada pracownie, w tym 88% szkół podstawowych posiada pracownie komputerowe, 16% szkół 
podstawowych posiada pracownie językowe, a pracownie przedmiotowe 18% szkół podstawowych. W związku 
z tym można zauważyć, że część zreformowanych szkół podstawowych nie będzie posiadała pracowni 
fizycznych czy chemicznych, ponieważ nauka tych przedmiotów nie była przewidziana w sześcioletniej szkole 
podstawowej. Dotyczy to w szczególności tych ośmioletnich szkół podstawowych, które powstaną 
w budynkach szkół podstawowych sprzed reformy. W lepszej sytuacji będą te szkoły, które będą funkcjonować 
w budynkach dawnych zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum i szkół powstających na bazie gimnazjów.  
Należy jednak zaznaczyć, że problem braku odpowiedniej ilości pracowni przedmiotowych nie dotyczy jedynie 
szkół podstawowych, ale istnieje także w obecnym systemie w gimnazjach, co pokazuje poniższa tabela. 
Pracownie przedmiotowe posiada jedynie 27% gimnazjów. Odsetek szkół podstawowych wyposażonych w 
pracownie przedmiotowe zostanie podniesiony przez doposażenie części szkół w pracownie poprzez 
wykorzystanie bazy infrastrukturalnej przekształcanych gimnazjów. 

Tabela 23. Odsetek szkół podstawowych i gimnazjów posiadających pracownie.  

 

Dostosowanie zreformowanych szkół podstawowych do kształcenia przedmiotowego 

Na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. 
przeprowadzono analizę, pozwalającą na ocenę czy liczba etatów nauczycieli do nauczania poszczególnych 
przedmiotów w szkole podstawowej według nowego ramowego planu nauczania będzie wystarczająca.  
Analizę przeprowadzono dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach 
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podstawowych i gimnazjach (ogólnodostępnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego). Założono, że obecne etaty nauczycieli będą wykorzystane w ramach jednej 
gminy. W sytuacji, gdy nauczyciel obecnie pełni obowiązki w wielu gminach, założono, że będzie on 
zatrudniony w tej gminie, w której ma większość etatu. Przyjęto tygodniowy czas pracy nauczyciela wynoszący 
20,5 godziny (18 godzin pensum; 2,5 godziny ponadwymiarowe).  
Liczba godzin potrzebnych do nauczania poszczególnych przedmiotów w poszczególnych klasach szkoły 
podstawowej została oszacowana na poziomie każdej gminy na podstawie tygodniowego wymiaru nauczania 
tego przedmiotu według nowego ramowego planu nauczania oraz liczby oddziałów w klasach I-VIII szkół 
podstawowych w danej gminie. Obecnie średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjum jest większa niż średnia 
liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej. W związku z tym liczba oddziałów w klasach VII i VIII szkół 
podstawowych będzie odpowiednio większa niż liczba oddziałów w klasie I i II gimnazjów. Przyjęto założenie, 
że średnia liczba uczniów na oddział w klasach VII i VIII szkół podstawowych będzie odpowiadać obecnej 
średniej liczbie uczniów na oddział w klasach I-VI szkół podstawowych.  
Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy powyższych 
założeniach liczba etatów nauczycieli do kształcenia przedmiotowego będzie wystarczająca, zarówno 
w gminach miejskich, gminach miejsko-wiejskich, jak i w gminach wiejskich. Przykładowo, w skali kraju 
liczba etatów nauczycieli (mierzonych w godzinach), posiadających kwalifikacje do nauczania fizyki wyniesie 
103% liczby godzin fizyki w szkole podstawowej (tj. liczba etatów nauczycieli, mierzonych w godzinach, 
będzie o 3% wyższa niż liczba godzin fizyki w szkole podstawowej). Wskaźnik dla fizyki dla gmin wiejskich i 
gmin miejsko-wiejskich wynosi 100%, a dla gmin miejskich 108%. Natomiast wskaźnik dla chemii w skali 
kraju wynosi 124%, dla gmin wiejskich 124%, dla gmin miejsko-wiejskich 121%, a dla gmin miejskich 125%. 
Oczywiście na poziomie każdej gminy wskaźniki te będą kształtować się w różny sposób, jednak różnice nie 
będą na tyle duże, by stwierdzić, że istnieje istotny problem z dostosowaniem zreformowanych szkół 
podstawowych do kształcenia przedmiotowego, w szczególności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, i 
zwłaszcza w gminach wiejskich.  

Tabela 24. Stosunek liczby etatów nauczycieli (w godzinach) na poziomie każdej gminy do liczby godzin 
nauczanych przedmiotów w szkole podstawowej w klasach I-VIII według nowego ramowego planu nauczania 

 
 
Odprawy dla nauczycieli 
W projekcie ustawy zostały zaplanowane przepisy, które automatycznie zmieniają status większości nauczycieli 
gimnazjów w taki sposób, że stają się nauczycielami szkół nowego systemu. Taki zabieg ma na celu ochronę 
miejsc pracy nauczycieli polegającą na rozlokowaniu ich w nowych typach szkół co przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów związanych z ruchem kadrowym w okresie wdrażania zmian. Zaprojektowano również 
inne przepisy mające na celu ochronę miejsc pracy nauczycieli, m.in wprowadzono elastyczność przepisów 
dotyczących możliwości przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach lub na innych stanowiskach 
zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. Zakłada się więc, że w związku z planowanym wygaszaniem 
gimnazjów nie zwiększy się znacząco dotychczasowa skala rozwiązań stosunków pracy, a w konsekwencji nie 
przewiduje się znaczących skutków finansowych związanych z koniecznością wypłacania odpraw. 
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Zmiany w zakresie przesunięcia końcowego terminu z 31 sierpnia 2019 r. na 31 sierpnia 2022 r. w związku 
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z koniecznością dostosowania lokali, w których znajdują się oddziały przedszkolne, do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej spowodują przesunięcie w czasie wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki z 
tego tytułu zostały oszacowane w momencie wprowadzania przepisów ustanawiających konieczność 
dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w lokalach, w których będą prowadzone przedszkola 
utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projektowane 
przepisy zakładają pozostawienie w systemie oświaty oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
pozostawiając obowiązek ich dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Stad szacuje się że 
poziom skutków finansowych z tego tytułu pozostanie na tym samym poziomie jaki wyliczono w 2014 r. gdy 
wprowadzano przepisy o przekształcaniu oddziałów przedszkolnych. Szacowano wtedy, że skutki finansowe 
ewentualnego dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej w lokalach w oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą w ciągu trzech lat 
26,9 mln zł. Zmiany w projekcie ustawy, w związku ze zmianą ostatecznego terminu, spowodują przesunięcie 
skutków finansowych o 4 lata do przodu. Trzeba jednak założyć, że część szacowanych wtedy wydatków 
została już poniesiona przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących 
W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących wynosiła 746 tys. Obecnie wynosi 
ona 501 tys. (mniej o 245 tys., tj. 33%). Szacuje się, że jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum 
ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 
2018/2019 spadnie jeszcze do 476 tys. 
W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r. 
(jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego). 
Ma to związek z rozpoczęciem nauki w klasach I LO jednocześnie uczniów po III klasie gimnazjum i VIII 
klasie szkoły podstawowej. Po trzech latach, od roku szkolnego 2022/2023 liczba uczniów w liceach zwiększy 
się dodatkowo w wyniku rozpoczęcia nauki przez dzieci, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym w wieku 6 
lat w latach 2014 i 2015. 
Zwiększenie o jedną klasę uczniów liceów ogólnokształcących nie spowoduje istotnych (nie dających się 
zniwelować) kłopotów z zapewnieniem odpowiednich sal lekcyjnych dla zwiększonej liczby uczniów i tym 
samym uczenia się na zmiany. Na podstawie analizy samodzielnych liceów ogólnodostępnych dla dzieci 
i młodzieży publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które wykazały niezerową 
liczbę sal lekcyjnych obliczono stosunek liczby oddziałów w poszczególnych liceach w kolejnych latach do 
liczby dostępnych sal lekcyjnych. W analizie uwzględniono prognozowaną populację uczniów liceów 
w kolejnych latach, oraz założono, że nie powstaną nowe sale lekcyjne.  
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Obecnie liczba oddziałów klasowych stanowi ok 64% liczby pomieszczeń do nauki. Zwiększenie się liczby 
oddziałów o 1/3 (związane z dodatkową klasą) zwiększy ten wskaźnik w roku szkolnym 2019/2020 do 83% 
(przy założeniu, że nie powstaną nowe sale), i maksymalnie w roku szkolnym 2023/2024 do 98% (dwa roczniki 
uczniów rozpoczynających obowiązek szkolny w wieku 6 lat). 
Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy oszacowano odsetek liceów, w których liczba pomieszczeń do 
nauki będzie niewystarczająca dla prognozowanej liczby oddziałów klasowych w poszczególnych liceach 
w kolejnych latach. Analizę przeprowadzono dla dwóch wskaźników (1,0 oraz 1,3), szacując odsetek liceów, 
w których stosunek liczby oddziałów do liczby dostępnych pomieszczeń do nauki będzie odpowiednio większy 
od 1,0 oraz od 1,3. Wskaźnik 1,0 oznacza, że liczba oddziałów jest równa liczbie sal. Wskaźnik większy od 
jeden, oznacza, że liczba oddziałów przekracza (choćby o jeden oddział) liczbę sal. Wskaźnik 1,3 oznacza, że 
liczba dostępnych pomieszczeń do nauki jest niewystarczająca dla 23% oddziałów (innymi słowy, liczba 
oddziałów o 30% przekracza liczbę sal).  
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w roku szkolnym 2019/2020 odsetek liceów 
w których liczba oddziałów będzie większa choćby o jeden oddział od liczby sal (wskaźnik 1,0) wyniesie 28%, 
co jednocześnie oznacza, ze 72% liceów będzie dysponować odpowiednią liczbą sal dla wszystkich oddziałów 
klasowych. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w większości liceów liczba oddziałów, dla których liczba sal 
będzie niewystarczająca, będzie stanowiła niewielki procent wszystkich oddziałów w danym liceum, dlatego też 
w dalszej analizie posłużono się danymi dla wskaźnika 1,3.  
W latach szkolnych 2016/2017 do 2018/2019 odsetek liceów ze wskaźnikiem 1,3 wyniesie 1-2%. Oznacza to, 
że w 1-2% liceów liczba oddziałów o 30% przekroczy liczbę sal. W roku szkolnym 2019/2020 (uczniowie po 
szkole podstawowej oraz po wygaszanym gimnazjum rozpoczną naukę w liceum) odsetek liceów, w których 
liczba oddziałów przekroczy liczbę sal o 30% wyniesie 8%. Na tym poziomie odsetek liceów ze wskaźnikiem 
1,3 utrzyma się do roku szkolnego 2022/2023, w którym wyniesie 12%. Nawet w najtrudniejszym roku 
szkolnym 2023/2024, w którym dwa roczniki uczniów, które rozpoczęły obowiązek szkolny w wieku 6 lat, będą 
uczyć się w liceum – odsetek liceów ze wskaźnikiem 1,3 nie przekroczy 16%. W kolejnych latach szkolnych 
odsetek liceów ze wskaźnikiem 1,3 będzie spadał aż do 4% w roku szkolnym 2027/2028. 
Ponadto należy jeszcze raz zaznaczyć, że w analizie założono, że nie powstaną nowe sale lekcyjne, nowe licea 
ogólnokształcące, a także że średnia liczba uczniów na oddział w poszczególnych licach będzie na obecnym 
poziomie. W rzeczywistości licea będą mogły zwiększać liczbę dostępnych pomieszczeń (przykładowo tam, 
gdzie liceum znajduje się w zespole z gimnazjum, nie będzie stanowiło to problemu), będą powstawały licea na 
bazie gimnazjów oraz licea będą mogły zwiększać średnią liczbę uczniów w oddziale klasowym.  
 
Podsumowanie łącznych skutków finansowych projektowanych zmian dla budżetu państwa 

 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  
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Niemierzalne rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
1. Zagęszczenie się obwodów szkolnych w związku z zakładanym 

przekształcaniem się gimnazjów w szkoły podstawowe. Nie będzie 
konieczności dowożenia uczniów, uczniowie w wielu wypadkach będą mieli 
możliwość kształcenia w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 
Niewątpliwym efektem pozytywnym będzie zmniejszenie się liczebności 
oddziałów klas VII i VIII w stosunku do klas I i II gimnazjów.  

2. Zmniejszenie o jeden rocznik liczby uczniów (oddziałów) w szkołach 
prowadzonych jako zadanie gminne (obecnie szkoły podstawowe i gimnazja – 
łącznie 9 klas; docelowo 8-klasowa szkoła podstawowa) zmniejszy zjawisko 
zmianowości w szkołach, głównie miejskich. 

3. Uczniowie rozpoczną o rok wcześniej kształcenie w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz zostanie wydłużone o rok kształcenie w liceach 
i technikach. Będzie to mieć znaczenie dla budżetów rodzin w związku 
z koniecznością zapewnienia o rok dłużej dojazdów do szkół 
ponadpodstawowych i konieczność zapewnienia o rok dłużej podręczników do 
szkół ponadpodstawowych. 

4. Rozwój kształcenia zawodowego uczniów – utworzenie branżowej szkoły I i II 
stopnia (z godzinami do dyspozycji dyrektora), możliwość kontynuacji 
kształcenia w branżowej szkole II stopnia przez absolwentów branżowej 
szkoły I stopnia. 

5. Wprowadzenie dotacji na podręczniki dla klas I – III szkoły podstawowej – 
możliwość korzystania przez uczniów z różnego rodzaju podręczników. 

6. Wprowadzenie oddziału przygotowawczego dla uczniów nieznających lub 
słabo znających język polski umożliwi tym uczniom szybszą i efektywną 
adaptację do nowego środowiska szkolnego i lokalnego.  

7. Wprowadzenie godzin doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół 
podstawowych oraz uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego 
i branżowej szkoły spowoduje, że uczniowie otrzymają profesjonalną pomoc 
w podjęciu decyzji o przyszłym kierunku rozwoju i kształcenia. W przypadku 
klasy VII szkoły podstawowej i klasy I branżowej szkoły I stopnia doradztwo 
zawodowe będzie wprowadzone już od roku szkolnego 2017/2018. 

 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
☒ nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

☐ tak 
☐ nie 
☒ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  
☐ zmniejszenie liczby procedur 
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 
☐ zwiększenie liczby procedur 
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
☐ inne: … 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

☐ tak 
☐ nie 
☒ nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  
Liczba oddziałów klasowych i nauczycieli 
(analiza i dane dla szkół ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst) 
Od roku szkolnego 2017/2018 obecne klasy VI szkół podstawowych staną się klasami VII szkół podstawowych. W klasach 
tych uczy się 352 tys. dzieci w 18,0 tys. oddziałów, przy średniej wielkości oddziału wynoszącej 19,5. Gdyby dzieci te poszły 
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do klasy I gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum (22,5) powstałoby 15,6 tys. oddziałów, 
a więc o 2,4 tys. mniej. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe zapotrzebowanie w roku szkolnym 2017/2018 na ok. 3,9 tys. 
nauczycieli.  
Od roku szkolnego 2018/2019 obecne klasy V szkół podstawowych staną się klasami VII szkół podstawowych. W klasach 
tych uczy się 323 tys. dzieci w 17,1 tys. oddziałów, przy średniej wielkości oddziału wynoszącej 18,9. Gdyby dzieci te poszły 
do klasy I gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum (22,5) powstałoby 14,4 tys. oddziałów, 
a więc o 2,8 tys. mniej. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe zapotrzebowanie w roku szkolnym 2017/2018 na ok. 4,8 tys. 
nauczycieli. 
Teoretycznie więc, można oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na etaty nauczycieli o 8,7 tys. etatów.  
Z drugiej jednak strony, w pewnym sensie, klasa III gimnazjum, (średni oddział gimnazjum – 22,5), będzie klasą I liceum, 
technikum lub branżowej szkoły, gdzie średni oddział klasowy wynosi 25,8. Spowoduje to zmniejszenie się liczby oddziałów 
o ok. 2,0 tys. przy roczniku uczniów wynoszącym 350 tys. To zaś spowoduje odpowiednio zmniejszenie się potrzebnej liczby 
etatów nauczycieli o ok. 3,4 tys. 
Łącznie więc istnieje teoretyczna możliwość dodatkowego zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli.  
Powyższe wyliczenia należy traktować jako jedną z przesłanek uzasadniającą twierdzenie, że liczba nauczycieli nie będzie 
spadać w wyniku zmian ustrojowych. W pięcioletnim okresie przejściowym, wiele będzie zależało od indywidualnych 
decyzji organów prowadzących szkoły. W szczególności nie należy się spodziewać, że już od 1 września 2017 r. w 
budynkach wszystkich szkół podstawowych będą zawsze uczyły się klasy VII, a klasy VIII rok później. System będzie dążył 
do takiego stanu. W tym kontekście, wyliczenia powyższe wskazują raczej na efekt, który będzie widoczny po okresie 
przejściowym. 
 
Zmiany w zakresie utworzenia i prowadzenia przez Ministra Zdrowia publicznej placówki doskonalenia przedmiotów 
zawodowych  
Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Przewiduje się, iż w wyniku działania przedmiotowej placówki, 
nauczyciele przedmiotów zawodowych, realizowanych w trakcie kształcenia na poziomie średnim w zawodach medycznych 
będą lepiej przygotowani do realizacji kształcenia, co przełoży się na jakość tego kształcenia a tym samym w efekcie na jakość 
udzielanych prze absolwentów tych szkół świadczeń zdrowotnych. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
☐ środowisko naturalne 
☐ sytuacja i rozwój regionalny 
☐ inne: 

☐ demografia 
☒ mienie państwowe 

☐ informatyzacja 
☒ zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zmiany w zakresie utworzenia i prowadzenia przez Ministra Zdrowia publicznej placówki 
doskonalenia przedmiotów zawodowych nie będą miały bezpośredniego wpływu na ochronę 
zdrowia ludności, jednakże poprzez pogłębianie i aktualizowanie wiedzy nauczycieli przyczyni się 
do odpowiedniego przygotowania uczniów i słuchaczy co przełoży się na podniesienie jakości 
udzielanych usług zdrowotnych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Zmiany w zakresie ustroju szkolnego rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Harmonogram przedstawia poniższa 
tabela: 
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gdzie: 
SP – Szkoła Podstawowa 
LO – Liceum Ogólnokształcące 
G – Gimnazjum   
T – Technikum   
BS – Branżowa Szkoła   
BS I st. – Branżowa Szkoła pierwszego stopnia 
BS II st. – Branżowa Szkoła drugiego stopnia 
ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
Zmiana w zakresie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – 1 września 2018 r. 
Zamiany w zakresie bezpłatnych podręczników – od roku budżetowego 2017. 
Proponuje się, aby publiczna placówka doskonalenia przedmiotów zawodowych prowadzona przez Ministra Zdrowia rozpoczęła 
działalność w 2018 r. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Liczba szkół podstawowych. 
Zmianowość w szkołach podstawowych. 
Odsetek dzieci dowożonych do szkół. 
Odsetek uczniów kończących technika i branżową szkołę II stopnia. 
Zmiana liczby etatów nauczycieli w poszczególnych typach szkół.  
Odsetek nauczycieli gimnazjów pozostających nauczycielami w innych typach szkół. 
Ewaluacja nastąpi począwszy od roku szkolnego 2019/2020 
Zmiana w zakresie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – ewaluacja nastąpi w okresie 5 lat od wprowadzenia 
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przepisów. Miernik – liczba funkcjonujących w systemie oświaty placówek doskonalenia nauczycieli.  
W zakresie utworzenia i prowadzenia przez Ministra Zdrowia publicznej placówki doskonalenia przedmiotów zawodowych 
przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty rozpoczęcia 
działalności placówki (tj. styczeń 2018 r.) przy zastosowaniu następującego miernika: liczba przeszkolonych nauczycieli a 
odsetek uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach medycznych.  
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Ministerstwo Edukacji Narodowej     4 listopada 2016 r.  

 

 

Raport z konsultacji publicznych 

 

Dotyczy projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe został 16 września 

2016 r. skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym 

w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, 

z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez:  

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

2) Forum Związków Zawodowych; 

3) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”; 

4) Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce; 

5) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”; 

6) Związek Nauczycielstwa Polskiego; 

7) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”; 

8) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 

9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 

10) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”; 

11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 

12) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa; 

13) Komisję Krajową Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”; 

14) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”; 

15) Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”; 

16) Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce; 

17) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 

18) Federację Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki; 

19) Społeczne Towarzystwo Oświatowe; 

20) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich; 

21) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich; 

22) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół; 

23) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty; 

24) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

25) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; 

26) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 

27) Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; 

28) Business Centre Club; 

29) Konfederację Lewiatan; 

30) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 

31) Związek Rzemiosła Polskiego; 

32) Federację Inicjatyw Oświatowych; 
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33) Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego; 

34) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców; 

35) Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych; 

36) Fundację Rodzice Szkole; 

37) Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych; 

38) Rzecznika Praw Obywatelskich; 

39) Rzecznika Praw Dziecka; 

40) Urząd do Spraw Cudzoziemców; 

41) Fundację Polskie Forum Migracyjne; 

42) Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej; 

43) Stowarzyszenie Vox Humana; 

44) Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej; 

45) Alians Ewangeliczny; 

46) Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej; 

47) Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; 

48) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; 

49) Polską Izbę Książki; 

50) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; 

51) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski; 

52) Polską Radę Ekumeniczną; 

53) Radę Szkół Katolickich; 

54) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkół Muzycznych I i II Stopnia; 

55) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków 

Doskonalenia Nauczycieli; 

56) Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego; 

57) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Zarząd Główny; 

58) Unię Metropolii Polskich; 

59) Unię Miasteczek Polskich; 

60) Związek Gmin Wiejskich RP; 

61) Związek Miast Polskich; 

62) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis; 

63) Związek Powiatów Polskich; 

64) Związek Województw RP; 

65) Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

 

Uwagi do projektu zgłosili: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wolny 

Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata", Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”, 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

Solidarność, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół 

Średnich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Krajowe Forum 

Oświaty Niepublicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek 

Rzemiosła Polskiego, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Rzecznik Praw Dziecka, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska Izba Książki, Rada Szkół Katolickich, Unia 

Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek 
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Powiatów Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis, działające 

w ramach Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej: Stowarzyszenie Rzecznik 

Praw Rodziców i Stowarzyszenie Edukacji Domowej, Rada Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

 

Projekt został również skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych oraz Radę Dialogu Społecznego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r. negatywnie zaopiniowała 

projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

W dniu 3 listopada 2016 r. projekt ustawy był przedmiotem obrad Zespołu problemowego ds. 

usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.  Strona pracodawców i pracowników 

zespołu  kierunkowo poparła wolę reformowania systemu oświaty, ale wniosła  zastrzeżenia 

do tempa zmian i skutków finansowych. Strony postulują wstrzymanie reformy strukturalnej 

i kontynuowanie prac nad podniesieniem jakości polskiej oświaty, w tym w szczególności 

szkolnictwa zawodowego. 

 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), 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. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).  

 

 

I. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły: 

 

1) braku diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian ustroju szkolnego, 

2) terminów wdrożenia nowego ustroju szkolnego, 

3) sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian, w tym ochrony miejsc pracy, 

4) kosztów wdrożenia nowego ustroju szkolnego, 

5) braku propozycji zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia 

zawodowego oraz propozycji ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 

szkół, 

6) nieprzygotowania nauczycieli do zmian. 

 

Ad. 1) Podstawą dla zaprojektowania nowego ustroju szkolnego była m.in. analiza skutków 

reformy wprowadzonej w 1999 r. Obecnie prawie 60% gimnazjów nie osiąga pierwotnie 

zakładanej minimalnej liczby uczniów, a średnia liczba uczniów gimnazjów dla dzieci  

i młodzieży (bez specjalnych) obniżyła się z 271 uczniów w roku 2001/2002 do 158 w roku 

2015/2016. Ponadto, co drugie publiczne gimnazjum funkcjonuje w zespole ze szkołą 

podstawową, co jest niezgodne z założeniami reformy z 1999 r. W efekcie w jednym budynku 

uczą się dzieci od siódmego (szóstego) do szesnastego roku życia.  
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Znaczna liczba gimnazjów w dużych miastach prowadzi selektywny nabór, co skutkuje 

istotnym zróżnicowaniem wyników egzaminu gimnazjalnego pomiędzy szkołami. Jest to 

sprzeczne z założeniami reformy z 1999 r., która zakładała, że obwodowe gimnazja będą 

służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych. Z kolei na terenach wiejskich duża część 

gimnazjów funkcjonuje w zespołach ze szkołami podstawowymi. Z wielu badań wynika,  

że selekcjonowanie uczniów do różnego typu szkół  nie sprzyja ani podnoszeniu wyników ani 

wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

W założeniach reformy z 1999 r. gimnazja miały przyczynić się do wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów. Na podstawie wyników badania PISA podawanych 

w międzynarodowych raportach można stwierdzić, że wpływ pochodzenia społecznego  

na osiągnięcia uczniów nie zmienił się zasadniczo w dłuższym okresie (np. w zakresie 

rozumienia tekstów w latach 2000-2012, czy w myśleniu matematycznym w latach 2003-

2012). Co prawda w Polsce zanotowano wybijające się na tle państw OECD ograniczenie 

różnic między szkołami w osiągnięciach uczniów (np. w zakresie rozumienia tekstów  

w latach 2000-2009), ale towarzyszył temu równie wybijający się wzrost różnic  

w osiągnięciach uczniów wewnątrz szkół. To samo zostało stwierdzone w odniesieniu do 

różnic w osiągnięciach uczniów między szkołami i wewnątrz szkół skorelowanych  

z pochodzeniem społecznym. W Polsce, wyraźnie na tle OECD, obniżył się wpływ 

pochodzenia społecznego na różnice w osiągnięciach uczniów między szkołami. Jednak 

równie wyraźnie zwiększył się ten wpływ wewnątrz szkół. Równoważenie się tych dwóch 

zjawisk skutkowało tym, że wpływ pochodzenia społecznego na osiągnięcia uczniów  

w Polsce nie zmienił się w istotnej mierze od roku 2000 (należy przy tym wskazać, że skala 

tego wpływu w Polsce jest cały czas bliska średniej w OECD). Ponadto, dane z dodatkowego 

badania PISA prowadzonego jedynie w Polsce (tzw. opcja krajowa PISA – badanie tymi 

samymi testami uczniów starszych w szkołach ponadgimnazjalnych w cyklach 2006, 2009, 

2012) wskazują, że wyraźna poprawa osiągnięć 15-latków nie ma swojego odbicia  

w podobnej poprawie osiągnięć uczniów starszych. Średni wynik uczniów I klasy szkół 

ponadgimnazjalnych nie zmienił się istotnie w latach 2006-2012 we trzech podstawowych 

domenach PISA (rozumienie tekstów, myślenie matematyczne i w przedmiotach 

przyrodniczych). W roku 2012 wynik 15-latków zrównał się z wynikiem uczniów starszych  

z I klasy szkół ponadgimnazjalnych. 

Przyczyną proponowanych obecnie zmian jest również diagnoza obecnego stanu liceów 

ogólnokształcących i szkół zawodowych. Liceum zostało właściwie skrócone do dwóch lat, 

zaś koncentracja godzin na wybranych 2-4 przedmiotach rozszerzonych spowodowała, iż 

utraciło charakter szkoły ogólnokształcącej. W klasie I liceum ma miejsce kontynuacja 

edukacji gimnazjalnej, a kolejne półtora roku jest niejako „kursem przygotowawczym” 

 do egzaminu maturalnego. Warto dodać, że 26 z 37 rektorów szkół wyższych wyraziło 

negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia 

studiów, wskazując na zbyt krótki czas nauki w liceum ogólnokształcącym. 

Szkoły zawodowe, zwłaszcza zasadnicze, nie są atrakcyjne dla młodzieży. Są to nadal szkoły 

drugiego wyboru. Pochodzi z nich także najwięcej bezrobotnych absolwentów. Stopa 

bezrobocia absolwentów szkół zasadniczych w ostatnich latach wynosi stale ponad 40% 

(46,2% w I kwartale 2016), a absolwentów technikum i szkół policealnych - ponad 30% 

(31,7% w I kwartale 2016). Dla porównania, stopa bezrobocia absolwentów szkół wyższych 
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oscyluje w ostatnich latach wokół 20% (17,9% w I kwartale 2016), mimo, że stanowią oni już 

większość wśród wchodzących na rynek pracy. Zadania systemu kształcenia zawodowego 

oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 

gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na 

wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, mobilność gospodarcza 

i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 

poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Pracodawcy oczekują, aby w procesie 

kształcenia zawodowego doskonalić nie tylko umiejętności merytoryczne w zakresie 

kwalifikacji czy też zawodu, ale również kompetencje personalne i społeczne, które 

zapewniają możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Miarą 

efektywności kształcenia zawodowego może być m.in. dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. Absolwenci szkół zawodowych powinni posiadać 

wysokie kwalifikacje zawodowe odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. 

Dlatego też kształcenie powinno uwzględniać treści dotyczące zarówno nowoczesnych 

technologii jak i kompetencje personalne i społeczne.   

 

Istotnym wyzwaniem, jakie stoi przed polskim systemem oświaty jest również niż 

demograficzny. Liczba uczniów szkół podstawowych w roku 2016 jest mniejsza o 12% (308 

tys. uczniów) od tej z roku 2005. Tym samym, liczba uczniów gimnazjów od roku szkolnego 

2005/2006 systematycznie spada, zmniejszając się o ok. 33% w roku szkolnym 2016/17. 

Jednakże, mimo drastycznego spadku liczby uczniów, liczba gimnazjów rośnie. Sytuacja  

ta doprowadzi do powstania trudności finansowania gimnazjów. Ze względu na niż 

demograficzny w ostatnich latach łączono szkoły w zespoły gimnazjów i szkół 

podstawowych, co było niezgodne z założeniami reformy z 1999 r. - tworzenia gimnazjów 

jako samodzielnych szkół.  

Spodziewanym efektem planowanej reformy edukacji jest odpowiedź na wskazane powyżej 

problemy, z którymi w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości będzie musiał zmierzyć 

się system oświaty w Polsce. 

 

Ad. 2) Zmiany ustroju szkolnego będą miały charakter ewolucyjny i rozpoczną się począwszy 

od roku szkolnego 2017/2018. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe zawiera szereg rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie zmian już od roku 

szkolnego 2017/2018 bez ponoszenia istotnych kosztów. Pozostawiono samorządom okres 

5 lat na dostosowanie sieci szkół do docelowego stanu. W zaprojektowanych przepisach 

założono, że w okresie przejściowym samorządy będą dysponować dużą swobodą w zakresie 

organizowania pracy swoich szkół. Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół, 

np. zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 

i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową. 

Gimnazja samodzielne mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, 

technikum, branżową szkołę lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych 

typów szkół. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia  

do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką 
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samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub 

niepubliczne gimnazjum. 

 

Ad. 3) W projekcie ustawy zostały zaplanowane przepisy zapewniające płynne przechodzenie 

nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności 

rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę, jak również rozwiązania mające  

na celu ochronę miejsc pracy nauczycieli.  

 

Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu stają się nauczycielami szkół nowego 

systemu ze zmienioną strukturą szkół (np. sześcioletniej szkoły podstawowej stają się 

nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

stają się nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 

stają się nauczycielami pięcioletniego technikum). W przypadku gimnazjów projekt ustawy 

przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie tych szkół. Na rok szkolny 2017/2018 nie 

przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 

2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego 

gimnazjum. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, 

w szczególności poprzez:  

 przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub  

 włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,  

 przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum, 

 włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum, 

 przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub 

włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. 

 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły 

należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. 

W przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do jednej z ww. szkół, nauczyciele 

dotychczasowego gimnazjum, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w tych szkołach, staną się z mocy prawa odpowiednio nauczycielami 

ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej 

szkoły I stopnia. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wszystkich nauczycieli, niezależnie  

od wymiaru zatrudnienia czy też podstawy nawiązania stosunku pracy. 

 

Ponadto, w celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie 

wdrażania nowej struktury szkół, zaproponowane zostały rozwiązania uelastyczniające 

realizację polityki kadrowej. Rozszerza się zakres stosowania art. 18 ustawy – Karta 

Nauczyciela, w którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne 

stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – na nauczycieli 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar 

zatrudnienia). W okresie przejściowym proponuje się modyfikację dotychczasowych zasad 

uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć, tak aby umożliwić 
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nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż ½ tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć uzupełnianie etatu w innej szkole. Ponadto umożliwia to kontynuację 

zatrudnienia w drodze mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż ½ 

obowiązkowego wymiaru zajęć.  

 

W projekcie ustawy zaproponowano także przepisy regulujące w sposób szczególny 

przydzielanie w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach 

ponadpodstawowych, jak również przewidziano w okresie przejściowym wymóg uzyskania 

przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć zgody na dodatkowe zatrudnienie. 

Ponadto zagwarantowano, aby w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. liczba 

uczniów przypadających na jeden etat nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i ich zespołach, prowadzonych przez  jednostkę 

samorządu terytorialnego, nie była wyższa od liczby uczniów przypadająca na etaty tych 

nauczycieli, w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Ponadto, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zgłosiły także uwagi dotyczące sytuacji 

nauczycieli, w tym poruszały kwestie wprowadzenia standaryzacji warunków pracy, wzrostu 

wynagrodzenia nauczycieli, doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 

ujednolicenia pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, 

logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających i innych) oraz 

umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także uregulowania statusu 

zawodowego pozostałych pracowników oświaty. 

Powyższe uwagi w chwili obecnej nie mogą być uwzględnione. W celu wypracowania 

propozycji zmian obecnych regulacji w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty, 

w szczególności takich kwestii jak awans zawodowy, wynagrodzenia, czas i warunki pracy, 

status dyrektora szkoły (wicedyrektora oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska 

kierownicze w szkole), a także zagadnień związanych z finansowaniem oświaty – zostały 

podjęte działania mające na celu powołanie przez Ministra Edukacji Narodowej zespołu do 

spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Dopiero zakończenie prac tego zespołu 

pozwoli na ostateczne zaprojektowanie kierunków zmian przepisów prawa w zakresie statusu 

zawodowego pracowników oświaty oraz finansowania oświaty. 

Ponadto, odnosząc się do kwestii podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli należy wyjaśnić,  

że w ustawie budżetowej na 2017 r. został zaplanowany wzrost kwoty bazowej dla 

nauczycieli, który jest pierwszą od 2012 r. waloryzacją płac. W subwencji oświatowej ujęte 

zostały środki przeznaczone na wzrost kwoty bazowej o 1,3% i zgłoszone do ustawy 

budżetowej na 2017 r. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka będzie możliwa po dokonaniu 

planowanej na najbliższy czas weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu 

efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach ww. zespołu.  

 

Ad. 4) Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji do projektów 

ustaw poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 jest wystarczający aby pokryć 

wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju oraz wystarczające, aby pokryć 
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wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Uwzględnia on między innymi finansowanie 

wyższymi kwotami ucznia w szkole podstawowej niż ucznia gimnazjum (klasa VII i VIII). 

Uwzględnia również finansowanie branżowej szkoły II stopnia. W zakresie koniecznych 

dostosowań do nowego systemu, należy stwierdzić, że pozostają możliwe do wykorzystania 

środki zarówno w części oświatowej subwencji ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału 

w wydatkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego objętych subwencją), jak 

i wynikające ze zmniejszonego finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych 

wydatków w przeliczeniu na ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 313 

mln zł, w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Środki te mogą zostać 

wykorzystane na dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich 

wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół w tym również koszty administracyjne. 

Należy również zwrócić uwagę, że uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2017, w części 

dotyczącej subwencji oświatowej, wskazuje, że część oświatowa subwencji ogólnej została 

zwiększona w stosunku do roku 2016 między innymi w związku z planowanymi zmianami 

organizacyjnymi w oświacie. 

 

Ad. 5) Zmiany w zakresie podstawy programowej zostaną przedstawione do konsultacji 

jeszcze w listopadzie br. Wstępny projekt ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły 

podstawowej i liceum jest obecnie szczegółowo analizowany przez ekspertów pracujących 

nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego. W wyniku tych prac zostaną 

przygotowane projekty rozporządzeń, które będą podlegały uzgodnieniom i konsultacjom 

publicznym.  

 

Mając na uwadze, iż kształcenie zawodowe powinno być ściśle powiązane z potrzebami 

pracodawców w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, realizowanym 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej), 

zostały utworzone zespoły partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych 

zawodów szkolnictwa zawodowego (przedstawicieli pracodawców), które zidentyfikują 

potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe na rynku pracy w poszczególnych branżach/zawodach 

szkolnictwa zawodowego oraz dokonają przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach. W oparciu o przedstawione 

rekomendacje modyfikacji ulegną, za zgodą ministrów właściwych dla zawodów, podstawy 

programowe kształcenia w zawodach. W przypadku szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe przewiduje się, że wymiar tego kształcenia nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku 

do obecnie ustalonego wymiaru godzin. 

 

Ad. 6) Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 77a ust. 1a ustawy o systemie oświaty oraz 

przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591) do zadań placówek 

doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania należy podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie 

z polityką oświatową państwa, w tym wspieranie publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Mając 

na uwadze powyższe Ośrodek Rozwoju Edukacji jako placówka doskonalenia nauczycieli 
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prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej będzie zobowiązana do przygotowania ww. 

podmiotów do wspierania szkół i placówek w zakresie wprowadzanych w systemie oświaty 

zmian. 

 

 

II. Uwagi o charakterze szczegółowym dotyczyły: 

 

1) Sytuacji uczniów wygaszanych gimnazjów, którzy nie otrzymają promocji. 

Przepisy projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe regulują 

sytuację uczniów gimnazjów, którzy nie otrzymają promocji do kolejnych klas: 

a) uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji  

do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły 

podstawowej; 

b) uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji 

do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły 

podstawowej; 

c) uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, 

z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

 

2) Kumulacji uczniów z dwóch roczników w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Kwestia dwóch (a nawet trzech) roczników uczniów, którzy w tym samym roku szkolnym 

rozpoczną naukę w klasie I liceum była przedmiotem analizy ekspertów przygotowujących 

założenia zmian w ustroju szkolnym. Sytuacja ta będzie miała miejsce w roku szkolnym 

2019/2020, kiedy naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, 

a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Obie grupy 

uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania, dlatego nie ma 

możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie. Każda z tych grup uczniów przystąpi do 

matury po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować 

w rekrutacji na studia, bowiem w roku 2022 absolwentami liceum będą uczniowie 

z rocznika 2003 i 2004 (sześciolatki), czyli dzieci, które w obecnym roku szkolnym 

ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (sześciolatki), 

które w tym roku szkolnym ukończyły klasę V szkoły podstawowej. Ponadto, zadaniem 

rady powiatu jest ustalenie planu sieci publicznych szkół mających siedzibę na obszarze 

powiatu, tak aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze powiatu realizację 

obowiązku nauki. W tym celu część gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły 

ponadpodstawowe. Zauważyć należy, że część gimnazjów funkcjonowało w zespołach 

szkół, w których funkcjonowała również szkoła ponadgimnazjalna. Tym samym zakres 

miejsc dostępny w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w tych szkołach zwiększy się 

o miejsca dotąd dostępne dla gimnazjalistów. 

 

3) Przepisów dotyczących zapewniania uczniom podręczników i materiałów 



10 | S t r o n a  
 

ćwiczeniowych.  

 

Uwagi w tym zakresie, zgłoszone przez Polską Izbę Książki, dotyczyły konieczności 

przedstawienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, zwiększenia kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe, 

umożliwienia finansowania dodatkowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  

za zgodą rady rodziców, podzielenie kwot dotacji celowej na poszczególne przedmioty, 

przyznania samorządom środków na zakup obudowy dydaktycznej dla nauczycieli, ochrony 

praw autorskich, usprawnienia procedury wyboru podręczników przez szkołę i przekazywania 

dotacji celowej.  

Zgodnie z zapowiedziami projekt podstawy programowej zostanie przedstawiony  

do konsultacji publicznych w listopadzie br., co pozwoli wydawcom na przygotowanie 

nowych podręczników do klas, które zostaną objęte zmianami programowymi w roku 

szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych.  Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące podziału 

kwot dotacji na poszczególne przedmioty, jak również zwiększenia kwoty dotacji na 

materiały ćwiczeniowe. Podział dotacji pozbawiłby szkoły koniecznej elastyczności  

w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru i zakupu poszczególnych podręczników. 

Postulowane przez Polską Izbę Książki umożliwienie finansowania zakupu materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych z innych środków niż dotacja celowa (za zgodą rad rodziców) 

przeczy sformułowanej w art. 22ac ustawy o systemie oświaty zasadzie bezpłatnego dostępu 

uczniów do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.  

Zapewnienie nauczycielom warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania, w tym nieodpłatnego 

wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres 

obowiązków nauczyciela, należy do obowiązków organu prowadzącego szkołę. Organy 

prowadzące szkoły otrzymują co roku z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem warunków działania 

swoich szkół i placówek. 

Jeżeli chodzi o termin podawania przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących  

w danym roku szkolnym, w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, również w tym 

zakresie konieczne jest pozostawienie dyrektorowi szkoły swobody potrzebnej z uwagi na 

rozpiętość ram harmonogramu aplikowania i udzielania środków dotacji celowej na zakup 

podręczników  i materiałów.  

  

Dodatkowa uwaga dotyczy także zapewniania podręczników do kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych oraz braku możliwości zmiany podręcznika w ciągu 3 lat od dnia 

dopuszczenia do użytku szkolnego.  

W projektowanych regulacjach wskazano, że podręczniki szkolne, materiały edukacyjne  

i książki pomocnicze przeznaczone do kształcenia uczniów niepełnosprawnych  

są dofinansowywane z budżetu państwa w części, w której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
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Natomiast w art. 22an ust. 3 ustawy o systemie oświaty odstąpiono od ograniczenia (nie 

wcześniej niż przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia tego podręcznika do użytku 

szkolnego) w zakresie składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej 

wersji podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego. Ograniczenie takie nie jest 

potrzebne w sytuacji, gdy nauczyciel/zespół nauczycieli dokonuje wyboru jednego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów 

wszystkich oddziałów danej klasy, obowiązującego przez co najmniej trzy lata szkolne.  

Natomiast regulacja dotycząca zakazu składania wniosków o dopuszczenie do użytku 

szkolnego zmienionej wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników przed 

upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego nadal będzie 

obowiązywać w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach.  

W przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie (w zakresie zawodu lub kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, lub jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie) 

wpisanego do wykazu podręczników, o którym mowa w art. 22ap ustawy o systemie 

oświaty, nie wpływają wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji 

podręcznika wpisanego do ww. wykazu. 

Wnioski o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego, od dnia 01.09.2017 r., tj. od 

dnia wejścia w życie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach, stanowić 

będą pierwszą wersję podręcznika do nowych podstaw. Brak zgody na wcześniejsze 

zmiany podręczników tj. przed upływem 3 lat, przyczyni się dodatkowo do stosowania 

podręczników bez zmian w przypadku opracowania nowej wersji podręcznika w tym 

czasie. Dyrektorzy szkół będą mogli nadal planować zestawy podręczników na okres 3 lat 

(dokładnie tak jak dotychczas). 

 

4) Przepisów dotyczących działań organów prowadzących publiczne i niepubliczne 

szkoły w zakresie wdrożenia nowego ustroju szkolnego.  

 

Szczegółowe uwagi w tym zakresie zgłosiły zarówno podmioty reprezentujące jednostki 

samorządu terytorialnego jak i podmioty reprezentujące osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne oraz 

związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. W projekcie ustawy uwzględniono uwagi 

usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej struktury szkolnej  

z zachowaniem przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych zabezpieczających 

właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Nie uwzględniano 

natomiast uwag sprzecznych z terminarzem wygaszania gimnazjów i przekształcania szkół 

obecnie obowiązujących typów w szkoły nowego typu. 

 

5) Wprowadzenia dwuletniej szkoły branżowej drugiego stopnia oraz tzw. matury 

branżowej i branżowego świadectwa dojrzałości. 

 

Wprowadzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia 

zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły 

I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 
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technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości. W wyniku uzgodnień międzyresortowych 

zrezygnowano natomiast z branżowego świadectwa dojrzałości. Absolwent branżowej szkoły 

II stopnia będzie mógł otrzymać świadectwo dojrzałości po spełnieniu określonych warunków 

i kontynuować naukę na studiach.  

Branżowa szkoła II stopnia będzie szkołą dla młodzieży, w której będzie mógł być 

realizowany obowiązek nauki. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów 

branżowej szkoły I stopnia umożliwi bez przerywania nauki przygotowanie się do egzaminu 

maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia jak i branżowej szkoły II stopnia 

będą objęci działaniami wychowawczymi. Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w 

szkołach dla dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych. 

 

6) Wprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w klasie II i III liceum ogólnokształcącego 

(zamiast w klasie I). 

 

Zgodnie projektem ustawy - Prawo oświatowe ramowe plany nauczania będą zawierały 

minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Szczegółowe rozwiązania 

dotyczące realizacji tych zajęć w poszczególnych klasach zostaną określone 

w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania, po konsultacjach z ekspertami 

w tym zakresie. 

 

III. Uwagi innych podmiotów zgłoszone do projektu: 

 

Projekt został zamieszczony na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego 

Centrum Legislacji dla szerokiego grona podmiotów zainteresowanych materią regulowaną 

w przepisach projektu, w tym dla obywateli. Na temat propozycji zawartych w projekcie 

wypowiedziało się lub wyraziło swoją opinię szereg podmiotów zinstytucjonalizowanych 

oraz indywidualnych obywateli. Zagadnienia podnoszone w pismach przesłanych 

w powyższym trybie dotyczyły następujących zagadnień: 

 

1) Sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian (obawa przed zwolnieniami nauczycieli 

oraz pracowników administracji i obsługi, brak pakietu osłonowego dla nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych, a także uwagi dotyczące zaprojektowanych rozwiązań 

związanych z przeniesieniem nauczycieli do innych szkół). 

W projekcie ustawy zostały zaplanowane przepisy mające na celu ochronę miejsc pracy. 

Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu stają się nauczycielami szkół nowego 

systemu ze zmienioną strukturą szkół. Zaprojektowano również przepisy mające na celu 

usprawnienie polityki kadrowej w okresie wdrażania zmian, m.in. wprowadzono elastyczność 

przepisów dotyczących możliwości przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach lub 

na innych stanowiskach, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. Ponadto 

zaproponowano w stosunku do pracowników administracji i obsługi, rozszerzenie stosowania 

przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczących pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach urzędniczych w zakresie możliwości przenoszenia do innego miejsca pracy. 
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2) Statusu dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, w tym w zakresie: konkursów na 

stanowiska dyrektorów szkół oraz przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora 

gimnazjum, a także powierzania pełnienia obowiązków dyrektora gimnazjum. 

 

W celu sprawnego przeprowadzenia szkół przez proces przekształceń, przepisy ustawy 

przewidują powierzenie tego zadania doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. 

Dyrektorzy szkół obecnego systemu staną się dyrektorami szkół w nowej strukturze, 

np. dyrektor sześcioletniej szkoły podstawowej stanie się dyrektorem ośmioletniej szkoły 

podstawowej – do zakończenia kadencji. Zgodnie z przyjętą zasadą, w sytuacji przekształceń 

polegających na włączaniu gimnazjów do innych typów szkół, np. do szkół podstawowych 

czy liceów ogólnokształcących, dotychczasowi dyrektorzy tych szkół nadal będą pełnić swą 

funkcję aż do zakończenia kadencji, a dyrektorzy gimnazjów, w których kształcenie będzie 

wygaszane staną się wicedyrektorami, do końca okresu na jaki zostało im powierzone 

stanowisko dyrektora gimnazjum.  

Ponadto, została uwzględniona uwaga dotycząca doprecyzowania przepisów nt. przedłużania 

powierzenia stanowiska dyrektora i powierzania pełnienia obowiązków dyrektora gimnazjum, 

które nie zostanie przekształcone. 

 

3) Statusu zawodowego nauczycieli: art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, 

standardów zatrudniania nauczycieli, uprawnień emerytalnych. 

Szczegółowe rozwiązania kwestii związanych ze statusem zawodowym nauczycieli, w tym 

spraw dotyczących m.in. warunków zatrudnienia, czasu pracy - wymagają przedyskutowania 

z zainteresowanymi środowiskami – w szczególności z przedstawicielami nauczycielskich 

związków zawodowych oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 

Powyższe zagadnienia będą przedmiotem prac zespołu do spraw statusu zawodowego 

pracowników oświaty, który zostanie powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

4) Niezagwarantowania środków na koszty związane z reformą, braku ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych,  określenia standardów kosztowych różnych typów 

szkół, zlokalizowanych na różnych obszarach  kraju na podstawie danych SIO. 

 

W OSR do projektów ustaw wykazano, że pozostają możliwe do wykorzystania środki 

zarówno w części oświatowej subwencji ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału 

w wydatkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego objętych subwencją) jak 

i wynikające ze zmniejszonego finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych 

wydatków w przeliczeniu na ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 

270 mln zł, w roku 2018 – 317 mln zł, w roku 2019 – 468 mln zł. Środki te mogą zostać 

wykorzystane na dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich 

wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół. 

Ministerstwo planuje przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Planowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wraz z oceną skutków 
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regulacji został wpisany do Wykazu Prac Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy 

o  finansowaniu zadań oświatowych planuje się  określenie  ogólnych zasad podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej. Projektowane przepisy będą konsultowane z jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz innymi zainteresowanymi partnerami. 

Odnosząc się do uwagi dotyczącej określenia standardów kosztowych różnych typów szkół, 

zlokalizowanych na różnych obszarach kraju na podstawie danych SIO, należy wziąć pod 

uwagę, że wysokość poszczególnych wag algorytmu jest związana lub w znacznym stopniu 

odzwierciedla  koszty realizacji zadań oświatowych.  Przy szacowaniu wartości 

poszczególnych wag wykorzystywane są czynniki oddziaływujące na koszt realizacji zadań 

oświatowych, w tym również  dane pozyskane z systemu informacji oświatowej (np. liczba 

uczniów w  oddziale, liczba godzin określonych zajęć, wysokość wynagrodzeń nauczycieli). 

Ponadto, przy ustalaniu wartości wag, analizowane są rzeczywiste wydatki jednostek 

samorządu terytorialnego w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek samorządu 

terytorialnego Rb-27S i Rb-28S. W ostatnich latach, każda zmiana wysokości wag 

w algorytmie, była wsparta analizą rzeczywistych kosztów ponoszonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na określone zadanie, a  kierunek zmian oraz ich skala były 

w ścisłej relacji z ponoszonymi kosztami. 

 

IV. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem 

w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku 

 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie przepisów 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
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