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Szkoła w obszarze 
trzech ustaw 

Jak zorganizować proces  
dydaktyczny, wychowawczy  

i opiekuńczy od 1 września 2017 r.? 

 

 

 



Szkoły dla dorosłych 





Gdzie należy szukać aktualnych informacji ? 



Podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 
2016/2017 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 
w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w 
proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy. 

5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 
2017/2018 nowej podstawy programowej. 



Rok szkolny 2017/2018 

Ustawa o 
systemie oświaty 

Ustawa Prawo 
Oświatowe 

Ustawa –przepisy 
wprowadzające 
ustawę Prawo 
oświatowe 

Ustawa Karta Nauczyciela 

Przepisy wykonawcze – rozporządzenia, 
zarządzenia, uchwały 



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz. U poz. 60) 

 Zasady przekształcania kolejnych typów szkół do nowego 
ustroju szkolnego – działania organów prowadzących szkoły 
i placówki. 

 Zasady organizacji procesu kształcenia dla uczniów 
dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół 
zawodowych. 

 Art.2 – art. 115 – zmiany w 114 ustawach dotyczących 
organizacji i funkcjonowania szeroko pojętego systemu 
oświaty.  

 

 

 

 



Art. 369. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z 
wyjątkiem: 

1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 
i art. 359, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 
ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w 
zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, 
art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 
360–368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z 
dniem 1 lutego 2017 r.; 

4) art. 15 pkt 31, pkt 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 ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346, które 
wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.; 

5) art. 4 pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.; 

6) art. 224, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 

7) art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

  

 



Z dniem 15 stycznia 2017 –  
- art. 1 – wprowadzenie Ustawy Prawo oświatowe 
- art. 116 – 219 – dot. organizacji prac organów 
prowadzących nowe typy szkół  
- art. 314 – dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 
- art. 326 -336 -  dot. finansowania szkół prowadzonych 
przez inne podmioty niż JST 

 - art. 347 – dot. pozostawienia w mocy uchwał związanych  
z organizacją przedszkoli, podjętych na podstawie 
dotychczasowych przepisów; 
- art.348 – dot. pozostawienia w mocy porozumień 
pomiędzy JST w sprawie prowadzenia szkół różnych typów; 
- art. 358 dot. organizacji „niepełnych” SP 
zorganizowanych przed 20.01.2017r.; 
- art. 359 – dotyczy tworzenia „niepełnych” SP od 
20.01.2017 r. 

 
 

 

 



 

Z dniem 26 stycznia 2017 – wybrane zmiany w Ustawie 
Karta Nauczyciela  
 

1. dodano art. 70 b dotyczy możliwości organizowania 
doskonalenia nauczycieli za granicą na podstawie 
stosownych umów…; 

2. uzupełniono art. 88 ust. 1a dotyczący uprawnień 
emerytalnych nauczycieli, o nauczycieli gimnazjów, 
spełniających podstawowy warunek „emerytalny” dla 
których z uwagi na reorganizację szkoły nie ma możliwości 
zatrudnienia i nie wyrażają zgody na przejście w stan 
nieczynny; 
 



Z dniem 26 stycznia 2017 –  
 

1. wybrane zmiany w Ustawie o systemie oświaty; 

2. zmiany w Ustawie … o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych; 

3. wybrane zmiany w Ustawie… o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji ; 

4. wybrane zmiany w Ustawie… o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci; 

5. Art. – 220 – 313 Ustawy … wprowadzającej  

 - art. 220 – dot. zmian w Ustawie KN – art. 18 i 19 
- art. 221 – dot. zasad przydzielania godzin  
ponadwymiarowych nauczycielom szkół ponadpodstawowych  
w roku szkolnym 2019/2020 



Art. 222 - 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, …, dyrektor szkoły 
wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać 
stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem.  

3. Przepisów … 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 … 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. 223 – dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w przypadku likwidowanego gimnazjum prowadzonego 
przez JST; 
art. 225 – 264 – dotyczy zasad realizacji przepisów 
„kadrowych” związanych z kontynuowanie lub rozwiązaniem 
stosunku pracy z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami 
niepedagogicznymi szkół przekształcanych na skutek reformy 
systemu edukacji; 

 art. 265 – dot. zezwoleń na organizację oddziałów 
międzynarodowych w reformowanych szkołach; 

 art. 266 - 272 – dot. zadań CKE i OKE w kontekście organizacji 
egzaminów zewnętrznych w reformowanych szkołach; 

 art. 273 – 285 – dot. wdrażania „nowej” podstawy programowej 
w poszczególnych typach szkół; 

  
 



 
 art. 286 – 290 – dot. wdrażania klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego w reformowanych szkołach; 

 art. 291 – 294 - dot. wdrażania ramowych planów nauczania  
w reformowanych szkołach;  

 art. 295 – 302 – dot. organizacji egzaminów zewnętrznych  
w kolejnych latach szkolnych; 

 art. 303 – dot. finansowania zadań związanych z organizacją 
egzaminu gimnazjalnego; 

 art. 304 – 305 – dot. organizacji oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych; 

 art. 306 – dot. działalności eksperymentalnej szkół; 

 art. 307 – 313 – dot. ogólnych zasad organizacji kształcenia ,  
w tym kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka; 
 
 



 art. 315 – 316 – dot. działania zespołów  ds. wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka; 

 art. 317 - 321 – dot. funkcjonowania placówek doskonalenia 
nauczycieli; 

 art. 322 – 324 – dot. statutów reformowanych szkół;  

 art. 325 – dot. funkcjonowania szkolnych punktów konsultacyjnych; 

 art. 349 – 357  - dot. stosowania poszczególnych przepisów 
zmienianych ustaw do obecnie funkcjonujących szkół do czasu 
zakończenia w nich kształcenia uczniów; 

 art. 360. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. fundusze, o których mowa 
w art. 54 ust. 8 ustawy … o systemie oświaty…, w brzmieniu 
dotychczasowym, mogą być przechowywane na odrębnym 
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego 
rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 
rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 
udzielone przez radę rodziców. 

 art.361 – 368 – dot. wskazania zasad obowiązywania wybranych 
dotychczasowych przepisów zmienianych ustaw; 

 

 



 art.361 – 368 – dot. wskazania zasad obowiązywania wybranych 
dotychczasowych przepisów zmienianych ustaw; 

Z dniem 1 lutego 2017 r. 
- art. 15 pkt 118 lit. f i h  - zmiany porządkowe; 

 -  pkt 123 lit. m dot. wybranej kompetencji finansowej jst; 

Z dniem 15 lutego 2017 r. 

 art. 15  - zmiany w ustawie o systemie oświaty  

 art. 105 – zmiany porządkowe; 

 art. 337–346 – dotyczą zasad dopuszczania przez Ministra 
Edukacji Narodowej do użytku szkolnego podręczników; 

Z dniem 1 marca 2017 r. 
- wybrane zmiany w Ustawie KN – dotyczące min. rejestru 
postępowań dyscyplinarnych i możliwości pobierania z niego 
informacji przez dyrektora szkoły w stosunku do nauczycieli 
ubiegających się o zatrudnienie; 

 



 Z dniem 1 kwietnia 2017 r. 
Art. 224. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje 
kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  
o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na 
stronie podmiotowej kuratorium oświaty.  

3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje: 

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy 
otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z 
początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli 
wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c 
ustawy – Karta Nauczyciela; 

2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 
ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy. 



Organizacja roku szkolnego 2017/2018 

Art. 307. 1. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017r. 
na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu 
dotychczasowym, pozostają w mocy. 

2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata 
szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, 
wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 
oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są 
podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz 
ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej. 

 



2017/2018 

 
I – VII SP 

 
II – III G 

I – III LO I – IV T 

Szkoła branżowa I stopnia 
 

Klasy II – III ZSZ 

 

 

 

Klasa I – Branżowa Szkoła I 
Stopnia Absolwenci gimnazjum 

 

 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

Szkoła policealna 

Szkoła dla dorosłych 



Gimnazjum od 1 września 2017 

1. Przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

2. Włączenie do ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Przekształcenie w liceum ogólnokształcące lub technikum. 

4.Przekształcenie w szkołę branżową I stopnia lub włączenie 
do szkoły branżowej I stopnia. 

 



Procedura zmiany statusu szkół  

Z dniem 1 września 2017 r., zespół szkół w skład którego 
wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa  
i gimnazjum – stanie się z mocy ustawy - ośmioletnią 
szkołą podstawową, w której do roku szkolnego 
2019/2020 będą prowadzone klasy gimnazjum. 

Organ stanowiący JST prowadzącej dotychczasową 
sześcioletnią szkołę podstawową, w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę 
podstawową. 

Uchwała, …, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy  Prawo 
oświatowe. 



Uczeń klasy I G, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji 
do klasy II staje się uczniem klasy VII SP… i tak odpowiednio w 
następnych latach aż do wygaszenia klas G. 

Art. 128 ust. 4. Jeżeli uczeń, …, w dotychczasowym gimnazjum, uczył się 
jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż 
język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której 
uczniem się staje, …, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 
uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z 
języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym 
gimnazjum, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły 
podstawowej, której uczniem się staje, wyrównując we własnym 
zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, 
którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, albo 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z języka 
obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum. 

. Dla ucznia, …, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, przed komisją 
powołaną przez yrektora szkoły. 



Procedura zmiany statusu szkół 

W przypadku włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły 
podstawowej, nie mają zastosowania przepisy o likwidacji szkół 
publicznych. 

Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami, 
nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.  

1 września 2017 roku w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną naukę 
pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej 
6-letniej szkoły podstawowej) 

Uczniowie klas gimnazjum, włączonego do szkoły podstawowej 
otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, 
opatrzone pieczęcią gimnazjum.  

 



Organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów, i przekazuje ją kuratorowi do 
zaopiniowania.  

Nie określono daty granicznej przekazania uchwały kuratorowi 
(poprzednio – 17.02.2017) ale ustalono datę graniczną wydania opinii 
przez KO i uchwały dot. organizacji sieci szkół przez JST .  

Plan sieci ustala się na okres: 1.09.2017r.-31.08.2019r.  

W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych.  

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.  

Uchwałę przekazuje się kuratorowi, który opiniuje ją w ciągu 21 dni. 
Opinia może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić. 



Procedura zmiany statusu szkół  

Organ stanowiący JST po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty,…, w terminie do dnia 31 marca 2017r. podejmuje 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  
31 sierpnia 2019 r.  

Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił 
w uchwale, …, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty…, 
przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora 
oświaty.  

Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie 
uwzględnił w uchwale,… zmian wskazanych w opinii kuratora 
oświaty,… przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię 
kuratora oświaty.  



Procedura zmiany statusu szkół  

Zgodnie z art. 191 Ustawy wprowadzającej…  - organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
prowadzącej dotychczasowy zespół szkół, w skład 
którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i 
gimnazjum, w terminie do 30 listopada 2017 r.,  
w drodze uchwały, stanowiącej akt założycielski, 
stwierdzi jego przekształcenie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. 

 
 



Procedura zmiany statusu szkół  
Osoba prawna lub fizyczna prowadząca dotychczasową sześcioletnią 

szkołę podstawową, chcąc ją przekształcić w ośmioletnią szkołę 
podstawową, w terminie do 30 czerwca 2017 r. musi przedłożyć 
organowi samorządu terytorialnego, który wydał powyżej wymienione 
zezwolenie  następujące dokumenty: 

 wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia od 1 września 
2017r., zawierających imiona i nazwiska tych osób oraz informację  
o kwalifikacjach ; 

 projekt aktu założycielskiego  szkoły oraz projekt statutu, 
dostosowanego do przepisów ustawy - Prawo oświatowe; 

 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. 

Organ jednostki samorządu terytorialnego może postanowić  
o przedłużeniu ww. terminu do 31 lipca 2017 r.  

 



Procedura zmiany statusu szkół  

W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów, 
dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, staje 
sie z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową 
obejmująca swoją strukturą organizacyjną klasy I - VI i ulega 
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r..  

Likwidacja w tym przypadku nie wymaga zgody właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Zasady postępowania osób prawnych lub fizycznych występujących 
o zmianę zezwolenia dotyczącego prowadzenia dotychczasowego 
gimnazjum, wydanego na podstawie art. 58 ust.3 Ustawy o 
systemie oświaty określają  art. 131 - 144 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe. 

 



Procedura zmiany statusu szkół  

Od 1 września 2017 roku miejsce zasadniczych szkół 
zawodowych zajmą trzyletnie szkoły branżowe I 
stopnia.  
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę 
zawodową, w terminie do 30 listopada 2017 roku, w 
drodze uchwały, stwierdzi jej przekształcenie. Uchwała 
będzie stanowiła akt założycielski nowej szkoły. 

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli od  
1 września 2020 r. kontynuować naukę w dwuletniej 
szkole branżowej II stopnia. 

 



Procedura zmiany statusu szkół  

Z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe trzyletnie 
licea ogólnokształcące staną się czteroletnimi liceami 
ogólnokształcącymi a czteroletnie technika - 
pięcioletnimi . Do klas I tych szkół zostaną przyjęci 
pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. 

 

 



Procedura zmiany statusu szkół  

Art. 172. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę 
specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą 
specjalną przysposabiającą do pracy, …  

 

W klasach VII i VIII SP można tworzyć oddziały przysposabiające 
do pracy dla uczniów niedostosowanych społecznie lub 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 



Procedura zmiany statusu szkół  

Art. 172.  

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,… 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy – Prawo oświatowe. 



Procedura zmiany statusu szkół  
Art. 176. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła 

podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI 
szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, 
której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie 
obejmuje klasę VI szkoły podstawowej,  
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, 
której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII. 

3. Uchwała, …, 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. 

 



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 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.  

 



Procedura zmiany statusu szkół  

Art. 182. 1. Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych 
można: 

1) przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych; 

2) włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych; 

3) przekształcić w liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych; 

4) włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 



Art. 180. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w 
latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla 
dorosłych, a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym 
kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 
2018 r. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 
listopada 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym 
kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r.  – do dnia 30 
kwietnia 2020 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego 
działalności. 

Art. 181. 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. 



Procedura zmiany statusu szkół  

 
Zgodnie z art. 220 ust.1 pkt. 3 Ustawy … wprowadzającej  

do 31 sierpnia 2019 r. - liczba uczniów przypadających na 
etat pedagoga, psychologa, logopedy, zatrudnionych w 
przedszkolach, szkołach, i ich zespołach, prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie może być 
wyższa niż liczba uczniów przypadająca na etaty tych 
nauczycieli, w danej jst w roku szkolnym 2016/2017.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze 
zmianami) 

z dniem 26 stycznia 2017 r.  
1. uchylono Rozdział 2a dotyczący rekrutacji; 

2. wprowadzono przepisy dotyczące kompetencji Ministra Edukacji 
Narodowej w zakresie wydawania przepisów wykonawczych do 
ustaw; 

3. wprowadzono przepisy związanych z wydawaniem   
i finansowaniem podręczników i materiałów edukacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych; 

4. uchylono przepis dotyczący możliwości powierzania stanowiska 
dyrektora szkoły i placówki; 

5. z rozdziałów 4 – 6, które zostaną uchylone 1.09.2017 r.  
wprowadzono zmianę tylko w zakresie art. 71 d dotyczącego 
podręczników dla uczniów niepełnosprawnych; 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze 
zmianami) 

Z dniem 1 lutego 2017 r.  
- art.15 pkt.118 i 123 – dotyczy finansowania kształcenia 
specjalnego 

 

Z dniem 15 lutego 2017 r.  
- art.15 pkt. 31, 32, 44, 46 i 47 - zmiany porządkowe 
dotyczące nowej struktury szkolnej i kompetencji 
organów JST i szkolnych punktów konsultacyjnych  

 

 



 
 
 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U poz. 59)  

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: 

1. Rozdziału 6 – dotyczącego rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek; 

2. art. 18 ust.4 – dotyczącego kompetencji ministra do 
spraw kultury i szkół artystycznych; 

3. art. 47 ust.3 pkt. 2 – dotyczącego kompetencji 
ministra do spraw oświaty, 

 
które weszły w życie 26 stycznia 2017 r.  

 



Statuty szkół 

Art. 364. 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. 



Statuty szkół i przedszkoli 

 Statut szkoły - art. 98 – 100 Ustawy Prawo 
oświatowe 

 Statut przedszkola – art.102 Ustawy Prawo 
oświatowe 

 

Statut szkoły 

 

Ustawa prawo oswiatowe.pdf


Statuty placówek 

Art. 112. 1. Statut placówki publicznej powinien określać 
w szczególności: 

1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania; 

2) organ prowadzący placówkę; 

3) organy placówki oraz ich kompetencje; 

4) organizację placówki; 

5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, ramowe statuty placówek publicznych, …, 
uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji placówki, 
a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie 
placówki. 

 



Statuty szkół – Ustawa Prawo oświatowe 

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych 
zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na 
podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 
dnia 30 listopada 2017 r. 

3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół 
zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 
branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo 
oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc 
do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. 

 

 



Podstawa programowa 

W roku szkolnym 2017/2018 tzw. nowa podstawa programowa 
kształcenia ogólnego będzie obowiązywała  

 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,  

 w klasie I szkoły branżowej I stopnia,  

 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,  

 w I semestrze szkoły policealnej,  

 w klasie VII SP dla dorosłych  

 w oddziale przysposabiającym do pracy ( klasa VII SP) . 

Zgodnie z nową podstawą programową będą musiały być także 
konstruowane programy nauczania dla uczniów szkoły 
podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 



Podstawa programowa 

Art. 282. 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 I branżowej szkoły I stopnia, 

2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3) semestrach I szkoły policealnej, 

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub 
semestrach tych szkół.  

Do 31 grudnia 2019 r. nie ulegną zmianie przepisy dotyczące 
kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 



Ramowe plany nauczania -projekt 

Art. 291. 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) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,  

b) branżowej szkole I stopnia, 

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

d) oddziałach przysposabiających do pracy w szkole podstawowej; 

e) semestrach I szkoły policealnej,  

f) szkole podstawowej dla dorosłych 

Ramowe plany nauczania dla SP 

Ramowe plany nauczania/zal__1_ramowy_plan_SP_(3) (1).doc


Zmiana nazw przedmiotów w szkole 
podstawowej -projekt  

Dotychczas Od roku szkolnego 
2017/2018 

zajęcia komputerowe informatyka 

zajęcia techniczne technika 

historia i społeczeństwo historia 

wiedza o społeczeństwie 



Ramowe plany nauczania - projekt  

W zmienionym ramowym planie nauczania szkoły branżowej I 
stopnia został określony minimalny wymiar godzin z zakresu 
doradztwa zawodowego, który ma być realizowany w trzyletnim 
okresie nauczania.  

Zgodnie z art. 292 ustawy... wprowadzającej... w roku szkolnym 
2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą 
realizowane zgodnie z programem przygotowanym przez 
nauczyciela i dopuszczonym przez dyrektora do użytku  
w danej szkole. 



Ramowe plany nauczania - projekt  

W ramowym  planie  nauczania  dla  szkoły  podstawowej specjalnej  
dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  
umiarkowanym  lub  znacznym zmieniono nazwy przedmiotów oraz 
wskazano je do realizacji także w klasach I - III. 

Dotychczas Od roku szkolnego 2017/2018 

Funkcjonowanie  
w środowisku 

1. Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne. 

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się. 

1. Muzyka z rytmiką. 
2. Plastyka. 
3. Technika. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wychowanie fizyczne 



Ramowe plany nauczania - projekt  

W ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnościa 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wprowadzono 
nowy rodzaj zajęć – zajęcia w komunikowaniu się. 

 

Wprowadzono "godziny do dyspozycji dyrektora" oraz 
dookreślono zakres realizacji dodatkowych godzin 
przyznawanych szkołom publicznym, na wniosek dyrektora, 
przez organy prowadzące. 



Od roku szkolnego 2018/2019 będzie przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty, który do roku 2021  będzie obejmował trzy 
przedmioty - język polski, matematykę i język obcy 
nowożytny. 

Zgodnie z art. 299 Ustawy ... zmieniającej ... - uczniowie 
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy 
w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017 uzyskali tytuł 
laureata lub finalisty przedmiotowej wymienionej w wykazie 
przedstawianym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 
ustawy o systemie oświaty, organizowanych z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 
są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

 



Podręczniki 

Art. 337 

5. Decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do 
danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniających 
podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej 
w art. 15, do: 

1) klasy I i IV dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej – 
wygasają z dniem 31 sierpnia 2017 r., 

2) klasy II i V dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej – 
wygasają z dniem 31 sierpnia 2018 r., 

3) klasy III i VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej – 
wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r., 

4) dotychczasowego gimnazjum – wygasają z dniem 29 lutego 2020 r.,  



Art. 338. 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych, … uczniowie szkół podstawowych 
uzyskują, począwszy od roku szkolnego 2017/2018  
– uczniowie klas I, IV i VII; 

 – uczniowie klas II, III, V i VI  

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, do dnia 31 
sierpnia 2019 r. przysługuje także uczniom 
dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas 
dotychczasowych gimnazjów. 

Podręczniki 



Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 

Art. 204. 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 – określi 
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, … i na semestr pierwszy klas I publicznych 
szkół policealnych – określi do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy 
kurator oświaty. 

 



Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 

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. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe. 

 



Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 

Zgodnie z art. 202 ustawy... wprowadzającej... - na rok szkolny 
2017/2018 będzie można przeprowadzić się rekrutację do 
oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII 
ośmioletniej szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności 
przyjmowani będą uczniowie tej szkoły, którzy otrzymali 
promocję do klasy VII oraz uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji językowych. Zasady organizacji 
sprawdzianu nie ulegają zmianie. 



Organizacja szkoły podstawowej (w tym 
specjalnej) w roku szkolnym 2017/2018  

Klasa 
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa 
V 

Klasa 
VI 

Klasa 
VII 

Podstawa 
programowa 

N S S N S S N 

Ramowe 
plany 
nauczania 

N S S N S S N 



Organizacja szkoły branżowej I stopnia 
w roku szkolnym 2017/2018  

Klasa I Klasa II Klasa III 

Podstawa programowa N S S 

Ramowe plany 
nauczania 

N S S 
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Ewa Jakubowska –  
ejakubowska@womkat.edu.pl 
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