
L o g o 

Projektowane zmiany w systemie oświaty  

w zakresie ustroju szkół 

 Cele i porządek spotkania 

 
 

Poznań , 9 listopada  2016 r.  



L o g o 

  
 Porządek spotkania: 

   

Projektowane zmiany w systemie oświaty  
w zakresie ustroju szkół 

Lp. godzina wydarzenie prowadzący 

1.  1030-1010  Otwarcie spotkania 

  

Marlena Maląg 

Wicewojewoda wielkopolski 

Hanna Rajcic-Mergler, Krzysztof Błaszczyk  

Wicekuratorzy Oświaty  

2.  1010-1040 

  

Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie 

ustroju szkół  

Aleksandra Kuź, Mirosław Grzelczyk 

wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

 

3. 

  

1040-1110 

 

Propozycje rozwiązań dotyczących nowego ustroju 

szkolnego 

Piotr Krajewski  

Wicestarosta Wolsztyński 

Sławomir Lorek  

Wiceprezydent Miasta Konina,  

Piotr Jóźwiak  

Wiceprezydent Miasta Leszna 

 

4. 

 

1110-1130 

 

Propozycje wsparcia nauczycieli przez placówki 

doskonalenia nauczycieli 

Ewa Superczyńska  

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Poznaniu,  

Krzysztof Wereszczyński  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie 

5.  1130-1200 Podsumowanie – zebranie uwag, pytań i spostrzeżeń   



L O G O www.themegallery.com Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Projekty ustaw 
  

1 3 4 

Projekt ustawy 

- PRAWO OŚWIATOWE (pu-PO) 

Projekt ustawy 

 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ  
– PRAWO OŚWIATOWE (pwu-PO) 
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3 4 

 

 
8-letnia szkoła podstawowa  

4-letnie liceum ogólnokształcące 

5-letnie technikum 

3-letnia szkoła przysposabiająca do pracy 

3-letnia szkoła branżowa I stopnia 

2-letnia szkoła branżowa II stopnia 

SP 

szkoła policealna 

LO 

T 

SPDP 

BS 
I i II stopnia 

SzP 
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 Projektowane zmiany ustrojowe 

1 3 4 

Zmiany z mocy prawa Opcje do stosowanie przez JST  

Szkoła  
ulega przekształceniu … 

Szkoła staje się … 

Szkoła kończy działalność … 

Szkoła jest włączona … 

Tworzy się szkołę … 
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 Projektowane zmiany  ustrojowe 

1 4 

Zmiany z mocy prawa 

   

 

  

6-letnia SP 
staje się 8-letnią 
SP (art. 119 ust. 

1 pwu-PO) 

 
ZSZ staje się  
BS I st. (art. 164 

pwu-PO)  

 
 

   

 

  

3-letnie LO  
albo 4-letnie T 

staje się  
4-letnim LO  

albo 5-letnim T 
(art. 172 ust. 11 pwu-

PO)   
 

z dniem  
1 września 2017 r. 

z dniem  
1 września 2019 r. 

   

 

  

z dniem  
1 września 2017 r.  

 
likwiduje się kl. 

I, a w latach 
następnych 

kolejne klasy 
gimnazjum (art. 

129 ust. 1   pwu-PO) 

 
 

Staje się  
Kończy  swoją 

działalność  

 
JST do 30. 11.2017   

i 30.11.2019 r.  
w drodze uchwały 

stwierdza 
przekształcenie 

 

 
JST do 30.11.2019 r.  
w drodze uchwały 

stwierdza zakończenie 
działalności 
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 Projektowane zmiany   
 

Zespół szkół 

SP  G  

8-letnią SP z dniem 1 września 2017 r. staje się 

 
 

Organ stanowiący JST w drodze 
uchwały stwierdza 

o przekształceniu zespołu szkół    
w ośmioletnią szkołę podstawową 

 (art. 193 ust. 2-3  pwu-PO) 

do 30 listopada 2017 r. 

Uchwała JST 
stanowi akt 
założycielski 

prowadzenie klas 
dotychczasowego 

gimnazjum    

(art. 193 ust. 1 pwu-PO) 
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 Projektowane zmiany   

Zespół szkół 

G  ZSZ  

3-letnią BS I st.  z dniem 1 września 2017 r. staje się 

 
 

Organ stanowiący JST w drodze 
uchwały stwierdza 

o przekształceniu zespołu szkół  
w szkołę branżową I stopnia 
 (art. 198 ust. 2-3  pwu-PO) 

do 30 listopada 2017 r. 

Uchwała JST 
stanowi akt 
założycielski 

prowadzenie klas 
dotychczasowego 
gimnazjum  i  ZSZ  

(art. 198 ust. 1 pwu-PO) 
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 Projektowane zmiany   
 

Zespół szkół 

G  LO  

z dniem 1 września 2019 r. staje się 

 
 

Organ stanowiący JST w drodze uchwały 
stwierdza o przekształceniu zespołu 

szkół  w 4-letnie liceum 
ogólnokształcące lub 5-letnie technikum 

(art.  195 ust. 3-4  puw-PO) 

 
do 30 listopada 2019 

r. 

Uchwała JST 
stanowi akt 
założycielski 

(art. 195  ust. 1 i 2 pwu-PO) 

G  T  

4-letnim LO   
5-letnim T  

lub 
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 Projektowane zmiany - szkoła podstawowa 

3 4 

   

 

  

6-letnia SP staje się 8-letnią SP 

z dniem  1 września 2017 

Zmiany z mocy prawa 

 
SP obejmująca strukturą organizacyjną część klas  

6-letniej SP, w tym szkoła filialna, staje się 8 –letnią SP 
obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy SP, 

chyba, że organ stanowiący JST postanowi  
o zwiększeniu  liczby klas 

  
JST prowadząca SP   

(w latach 2017/2018  2021/2022)  
może wskazać uczniom niektórych oddziałów SP 
miejsce realizacji obowiązku szkolnego  w  innej 
publicznej  szkole, tj. jeżeli  w SP zorganizowano  
co najmniej 2 oddziały klas I-VI; ucz. oddziałów 

odpowiednio  klas VII i VIII. 
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3 4 Projektowane zmiany 
 

 gimnazjum 
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 Projektowane zmiany - gimnazjum  w 2017 r., 2018 r., 2019 r.  

1 3 4 

kończy  swoją 
działalność  

jest  
przekształcone w 

jest  
włączone do 

  

8-letnią SP 

3/4-letnie  
LO 

4/5- letnie   
T 

3-letnią 
BS I st.   

8-letniej 
SP 

3/4 - letniego  
LO 

4/5 -letniego  
T 

3-letniej 
BS I st.   

Z dniem 
1.09.2017r. 
likwiduje się 

klasę I, 
 a w latach 

następnych,  
kolejne klasy  
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Ścieżka przekształcania i włączania gimnazjów w/do LO i T    

przekształcenie w … 
 albo włączenie do …  

G  

3-letniego 
LO  

4-letniego 
T  

1.09.2017 r. i 1.09.2018 r. 

prowadzenie klas 
dotychczasowego 

gimnazjum   

4-letnim 
LO  

5-letnim 
T  

1.09.2019 r. 

(art. 131 ust. 13  
pwu-PO) 

staje się 

(art. 131 ust. 3 pkt. 1 - 4 
 pwu-PO) 
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Ścieżka przekształcania i włączania gimnazjów w/do LO i T    

G  

4-letnie 
LO  

5-letnie 
T  

przekształcenie w …, albo włączenie do …   

 1.09.2019 r. 

(art. 131 ust. 3 pkt. 5 i 8 
 pwu-PO) 

(art. 148 ust. 1  
pwu-PO) 

(art. 154 ust. 1  
pwu-PO) 
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Ścieżka przekształcania i włączania gimnazjów w/do LO i T    

przekształcenie w …, albo włączenie do …   

G  

(art. 131 ust. 3 pkt. 9 i 10 
 pwu-PO) 

BS I st. 1.09.2017 r.  albo 1.09.2018 r.  albo 1.09.2019 r. 

(art. 164 ust. 1  
pwu-PO) 

prowadzenie klas 
dotychczasowego 

gimnazjum   
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JST prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której jest to zadanie własne 

przekształcenie w włączenie do 

T  

(art. 140, ust. 1 
pwu-PO) (art. 140 ust. 2 

pwu-PO) 

po zawarciu porozumienia z JST, dla 
której prowadzenie LO albo T jest 

zadaniem własnym  

po dostosowaniu zakresie 
prowadzenia klas dotychczasowego 

gimnazjum, porozumienia  
z JST, dla której prowadzenie LO 
albo T jest zadaniem własnym  

JST prowadzi 
gimnazjum i LO 
albo T  lub ZSZ 
(porozumienie 

art. 5 ust.5b 
USO 

LO  

BS I st  

T  

LO  

BS I st  
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JST prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której nie jest to zad. własne 

przekształcenie w włączenie do 

(art. 140 ust. 3  
pkt 1 pwu-PO) 

 
(art. 140 ust. 3, 
pkt. 2,  pwu-PO) 

po zmianie porozumienia z JST, 
dla której prowadzenie 

gimnazjum jest zadaniem 
własnym, w zakresie prowadzenia 
klas dotychczasowego gimnazjum  

po zmianie porozumienia  
z JST, dla której prowadzenie tego 

gimnazjum jest zadaniem własnym, 
w zakresie prowadzenia klas 
dotychczasowego gimnazjum  

JST prowadzi LO 
albo T lub ZSZ 
 i gimnazjum 

(porozumienie 
art. 5 ust. 5b 

USO 

T  

LO  

BS I st  

T  

LO  

BS I st  
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Planowanie sieci szkół - JST 

 Organ stanowiący JST  
podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów  
do nowego ustroju szkolnego 

 
 plan sieci 

publicznych 
szkół 

podstawowych 
oraz granice 
obwodów 

na okres od dnia              
1 września 2017 r.  
do dnia 31 sierpnia 

2019  
 

 plan sieci  
publicznych 

gimnazjów i klas 
d. gimnazjów 
oraz granice 
obwodów 

na okres od dnia             
1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r  
 

 projekt planu sieci 
publicznych  
8-letnich SP 

 oraz 
 granice obwodów 

tych szkół  
od dnia  

1 września 2019 r. 

 warunki 
przekształcenia 
albo włączenia 

dotychczasowych 
G do 8-letnich SP 
- dzień rozpoczęcia 

działalności SP 
- r. szk., w którym 

rozpocznie się 
kształcenie w kl. 1 

(art. 208 pwu-PO) 

Uchwała ws. 
dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i 
specjalnych 

(art. 215 pwu-PO) 
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Planowanie sieci szkół - JST 
 

 
 

 
Podejmując uchwałę organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego dąży do tego, aby 
ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami: 

 

 o pełnej strukturze 
organizacyjnej 

 
W uchwale wskazuje się również adresy siedzib szkół oraz adresy innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych  

 

  
obejmować 

zmianę uchwały o 
sieci przedszkoli i 

oddziałów 
przedszkolnych w 

zakresie oddziałów 
przedszkolnych w 

szkołach 
podstawowych  

 

może 

funkcjonującymi w 
jednym budynku lub 

jego bliskiej 
lokalizacji  

(art. 208 pwu-PO) 
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Planowanie sieci szkół - JST 
 

JST WKO przekazanie  projektu uchwały 

zapewnienia możliwości 
realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku 
nauki 

zapewnienia możliwości 
realizacji obowiązku 

rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

 opinia WKO jest wiążąca opinia WKO to  
w szczególności 

ocena: 

Organ stanowiący podejmuje uchwałę  
ws. dostosowania sieci SP i G  
na okres od 1.09.2017r. do 31.08.2019r.  

 

(art. 212 pwu-PO) 

 

do 31 marca 2017 

zgodności z prawem 
zaproponowanych 

rozwiązań   

  
 może wskazywać zmiany, które należy 

uwzględnić w uchwale 
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Planowanie sieci szkół - JST 
 

JST WKO przekazanie  projektu uchwały 

w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

 opinia WKO jest wiążąca opinia WKO to  
w szczególności 

ocena: 

do 31 marca 2017 

  
 może wskazywać zmiany, które należy 

uwzględnić w uchwale 

 

Organ stanowiący podejmuje uchwałę  
ws. dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
na okres od 1.09.2017r. do 31.08.2019r  
art. 215 pwu-PO  

zapewnienia możliwości 
realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

zgodności z prawem 
zaproponowanych 

rozwiązań   
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Planowanie sieci szkół - JST 
 

  
 
 
 

(art. 213 ust. 2 pwu-PO) 

do 31 marca 2017 

Niepodjęcie przez organ 
stanowiący JST uchwały   
ws. dostosowania sieci SP i G   

JST Organ wykonawczy JST 

Opracowuje i podaje do publicznej 
wiadomości informację w sprawie planu 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów,  
jaki będzie obowiązywał od 1.09.2017 r., 
 z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, 
które nastąpią z mocy prawa. 

W przypadku niepodjęcia uchwały 
ws. dotychczasowego gimnazjum 
(przekształcenie albo włączenie) 

stosuje przepisy  
art. 89 ustawy – Prawo oświatowe, 

 tj. o likwidowaniu szkół. 

(art.214 pwu-Po) 
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Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące publiczne gimnazjum 

JST 

 do 31.01.2017, 31.01.2018,31.01.2019 jeżeli  
G zostanie przekształcone w SP albo włączone do SP   

Osoba prawna 
lub osoba 
fizyczna 

G - publiczne 

  

Przekształcenie G w SP 
Zmiana zezwolenia na podstawie 
przedłożonych dokumentów: 
- wykaz nauczycieli, 
- projekt aktu założycielskiego oraz 

projekt statutu , 
-  zobowiązanie do zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki oraz przestrzegania przepisów 
dotyczących szkół publicznych, 

- - pozytywna opinię państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty 

składa wniosek o zmianę zezwolenia 

Włączenie  G do  SP 
Zmiana zezwolenia na podstawie 
przedłożonych dokumentów: 
- wykaz nauczycieli, 
- projekt aktu założycielskiego oraz 

projekt statutu , 
-  zobowiązanie do zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki oraz przestrzegania 
przepisów dot. szkół publ., 

Zmiana zezwolenia odpowiednio do dn.10.08.2017, 10.08.2018 , 10.08.2019 

(art. 133  i art. 134 
pwu-PO) 
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Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące niepubliczne gimnazjum 

JST 

 do 31.01.2017, 31.01.2018,31.01.2019 jeżeli  
G zostanie przekształcone w SP albo włączone do SP   

Osoba prawna 
lub osoba 
fizyczna 

G niepubliczne 

  

Przekształcenie albo włączenie niepublicznego G  w/do niepublicznej SP 
Zmiana wpisu następuje na podstawie przedłożonych dokumentów: 
- wykaz nauczycieli,  
- statut dostosowany do n. przepisów,  
- informacja o miejscu prowadzenia szkoły,  
- zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie - 
- zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
- zobowiązanie do zapewnienia  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki,  
- pozytywna opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Ww. Dokumenty dołącza się do wnioski z dniem 1.09.2017 albo przedkłada z dniem 
31.01.2018 lub 31.01.2019.  

składa wniosek o zmianę wpisu do ewidencji 

Zmiana wpisu odpowiednio do dn.10.08.2017, 10.08.2018 , 10.08.2019 

(art. 137  i art. 138 
pwu-PO) 
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Zadania organów prowadzących (osoby prawne lub osoby fizyczne) 

Zmiana 
zezwolenia  
w terminie  

do dnia 
10.08.2017 

albo do dnia 
10.08.2018 

albo do dnia 
10.08.2019  

(art. 134 ust. 1 i 2 
pwu-PO) 

  

JST 
  

Zmiana wpisu 
niepublicznego 
gimnazjum do 
ewidencji szkół 
niepublicznych    

(art. 138 ust. 1 i 2 
pwu-PO) 

Odmowa 
zmiany 

zezwolenia 
powoduje 

wygaszanie 
odpowiednio 
gimnazjum,  

3-letniego LO    
i 4-letniego T 
(art. 135 pwu-PO) 

 

Odmowa 
dokonania 

zmiany wpisu 
niepublicznego 
gimnazjum do 
ewidencji szkół 
niepublicznych 

(art. 139 pwu-PO) 
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 Kalendarz planowanych zmian  

1 3 4 

 2017/2018  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII  
klasa VIII   

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I x
klasa II x
klasa III x

gimnazjum

szkoła podstawowa
rok szkolny

rok szkolny

nowa podstawa programowa 
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 Kalendarz planowanych zmian  

1 3 4 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I

klasa II

klasa III

klasa I
klasa II

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I x

klasa II x

klasa III x

szkoła branżowa II stopnia

zasadnicza szkoła zawodowa

rok szkolny

rok szkolny

szkoła branżowa I stopnia

2017/2018 rekrutacja dla absolwentów gimnazjum 

2019/2020 rekrutacja odrębna dla absolwentów G i SP 

2019/2020-2021/2022 odrębne oddziały dla absolwentów G i SP 
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  Kalendarz planowanych zmian  

1 3 4 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I  

klasa II  

klasa III  

klasa IV

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I x

klasa II x

klasa III x

liceum ogólnokształcące (4-letnie)

rok szkolny

liceum ogólnokształcące (3-letnie)

rok szkolny

rekrutacja dla absolwentów szkoły 
podstawowej  1 września 2019 r. 

rekrutacja dla absolwentów 
gimnazjum  1 września 2019 r. 
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 Kalendarz planowanych zmian  

1 3 4 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I  

klasa II  

klasa III  

klasa IV  

klasa V

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

klasa I x

klasa II x

klasa III x

klasa IV x

technikum (4-letnie)

rok szkolny

technikum (5-letnie)

rok szkolny

rekrutacja dla absolwentów 
gimnazjum 1 września 2019 r. 

rekrutacja dla absolwentów szkoły 
podstawowej 1 września 2019 r. 
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3 4 Projektowane zmiany 
 

 nauczyciele  
dyrektorzy szkół 
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NAUCZYCIELE 

 
 

Nauczyciele zatrudnieni w obecnie 

funkcjonujących szkołach  
z urzędu staną się nauczycielami szkół 

utworzonych w ramach nowego systemu 
 

z dniem 1.09.2017 r. stają się  
nauczycielami  

z dniem 1.09.2019 stają się 
nauczycielami 

 
T  

4-letnie 
  

 
LO  

3letnie 
  

ZSZ  

 
SP 6-
letnia 

  

 
T         

5-letnie 
  

 
LO  

4letnie 
  

 
BS I st. 

  

SP 
8-letnia  
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Nauczyciele w okresie  przejściowym , do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  
  

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  1. Od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie 
lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole 
przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 
wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły, w której 
zatrudniony jest nauczyciel. (art. 224 ust. 1 pwu-PO) 

Podjęcie lub kontynuowanie, po dniu wejścia w życie ustawy 
dodatkowego zatrudnienia w innej szkole  bez zgody dyrektora 
szkoły stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z 
nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem.  
(art. 224 ust. 1 i 2 pwu-PO) 
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Nauczyciele w okresie  przejściowym , do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  
  

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  2. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania oraz nauczyciele 
zatrudnieni na czas nieokreślony – mogą być przeniesieni na własną prośbę 
lub z urzędu, za swoją zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole,  
w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. 

(art. 222 ust. 1 pwu-PO) 

3. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze równym lub mniejszym niż ½ 
obowiązkowego wymiaru zajęć organ prowadzący szkołę może nałożyć 
obowiązek podjęcia pracy w innej szkole, przedszkolu, placówkach na 
tym samym lub – za zgodą nauczyciela – na innym stanowisku, w celu 
uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (art. 222 ust. 3 pwu-
PO) 
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Nauczyciele: staż/awans zawodowy  
  

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  4. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. ograniczenie zatrudnienia 
nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ 
obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu 
na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed 
dniem ograniczenia zatrudnienia. (art. 230 ust. 1, pwu -PO) 

5. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, kontynuuje staż  
w szkole, w której kontynuuje zatrudnienie, bez względu na jego 
wymiar. (art. 230, pwu -PO). 
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Nauczyciele od 2017 r. 

6. Dyrektorzy szkół, w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. 
będą zobowiązani do informowania kuratora oświaty  
o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.  
Kurator Oświaty będzie udostępniał te informacje na stronie 
internetowej.  
 

7. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. pierwszeństwo                                
w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla 
nauczycieli w szkołach i placówkach, przysługuje 
nauczycielom przebywającym w stanie nieczynnym.  
(art. 226 ust. 1, 2 i 3 pwu-PO) 
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Nauczyciele w okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
  

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

8. Uniemożliwione zostanie  zwiększanie liczby uczniów 
przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub 
logopedy i średniej liczby godzin ponadwymiarowych 
przypadająca na etat nauczyciela w danej szkole  
w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.  (art. 222 ust. 
4 i art. 223 ust. 1 pwu-PO) 
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DYREKTORZY 

 W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM 

z mocy prawa szkołami 
zarządzać będą 

dotychczasowi dyrektorzy, 
do końca okresu, na jaki 
zostały im powierzone  

stanowiska.  
Przepisy przewidują 

możliwość przedłużenia 
powierzenia, nie dłużej 

jednak niż do 31 sierpnia 
2019 r. 

 

w przypadku wygaszanych 
gimnazjów (które nie będą 

się przekształcały lub nie 
będą włączane do innych 

szkół) dotychczasowi 
dyrektorzy gimnazjów będą 

zajmowali stanowiska do 
końca okresu na jaki 

powierzono im stanowiska, 
nie dłużej jednak niż do 31 

sierpnia 2019 r.  
 42 
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Dyrektor gimnazjum – przekształcenie gimnazjum w inną szkołę   
  

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem przekształcenia, 
staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje 
to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu 
stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum 
(analogicznie w sytuacji przekształcenia gimnazjum w inną 
szkołę, np. w liceum ogólnokształcące). 
 

Przepis stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli 
zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym 
gimnazjum. (art. 240 ust.1 pwu-PO)  
[analogicznie w sytuacji przekształcenia gimnazjum w inną szkołę, np. w 
liceum ogólnokształcące] 
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Dyrektor gimnazjum – włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej   

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem włączenia gimnazjum                  
do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej 
szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 241 
ust. 2 pwu- PO). 
 

Dyrektor szkoły podstawowej, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej 
szkoły podstawowej, 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 (art. 238 ust. 1 pwu- PO).  
 

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze              
w szkole podstawowej oraz gimnazjum, odwołuje się ze stanowiska z końcem 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje 
włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.  
(art. 241 ust  4 pwu-PO) 
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Dyrektor gimnazjum – włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej   

W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

W przypadku szkoły, do której odpowiednio  
z dniem 1 września 2017 r., 2018 r, albo 2019 r. 
zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji 
szkoły odpowiednio na rok szkolnym 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 opracowuje dyrektor  tej 
szkoły we współpracy z dyrektorem 
dotychczasowego gimnazjum (art.326. pwu-PO) 
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3 4 

 
Strona MEN - DOBRA SZKOŁA 

 

 

http://reformaedukacji.men.gov.pl/#timeline 

http://reformaedukacji.men.gov.pl/
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3 4 

 

Harmonogram prac 

 

 3 listopada 2016 r. – rozpatrzenie projektu 
ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów; 

 8 listopada 2016 r. – rozpatrzenie ustaw 
przez Radę Ministrów; 

 listopad – przekazanie projektu ustaw  
do Sejmu; 

 listopad/grudzień – prace parlamentarne 
nad ustawami, skierowanie projektu ustaw 
do podpisu Prezydenta RP; 

 styczeń – wejście w życie ustaw.  
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Dziękujemy 
Zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

 

 


