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Prezentacja i materiały ze szkolenia 
 
Tę prezentację można pobrać na stronie: 
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html  
 
 
Uczestnicy szkoleń OSKKO na ten temat, które prowadzimy w wielu miastach Polski 
otrzymują ponadto komplet użytecznych materiałów pomocniczych – wzorów pism 
potrzebnych dyrektorowi w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego .  
 
Zapraszamy na ww. szkolenia:  

www.oskko.edu.pl/szkolenia/   
 
 
Te same materiały mogą otrzymać także uczestnicy  2 szkoleń pt. „Zadania dyrektorów 
szkół  w związku z wprowadzeniem  nowego ustroju szkolnego”, które odbyły się 
podczas Konferencji OSKKO w Krakowie. Jeżeli zanotowane  podczas szkolenia adresy 
internetowe nie działają, prosimy o kontakt: biuro@oskko.edu.pl lub   tel. 089 527 95 14  
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Podstawy prawne: 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dalej PwUPO 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) dalej UPO 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1943 ze zm.) dalej uoso 
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1379 ze zm.) dalej KN 



Zagadnienia 
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• Nowy ustrój szkolny, w tym m.in. wprowadzanie zmian w sieci  
szkół w związku z wygaszaniem gimnazjów; 

• Zadania dyrektora szkoły w okresie przejściowym w wyniku  
PwUPO; 

• Ruch służbowy – stosowanie KN i PwUPO; 
• Dyrektor, wicedyrektor a zmiany w sieci szkół; 
• Wprowadzanie zmian w statutach i dokumentach szkolnych; 
• Arkusz organizacyjny; 
• Rekrutacja; 
• Egzaminy zewnętrzne; 
• Podręczniki, podstawa programowa 



Gdzie jesteśmy… 
Art. 206. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -  
Prawo oświatowe. (…) 
 
Art. 208. 1. Uchwałę, o której mowa w art. 206 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. 206 ust. 1, w zakresie,  o 
którym mowa w art. 206 ust. 2 pkt 1-3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności  z 
prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie  zapewnienia 
przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku  szkolnego i 
obowiązku nauki, a w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 4, także  możliwości 
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. 210. 
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. 5 



Gdzie jesteśmy… 

Art. 210. 1. Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty,  o 
której mowa w art. 208 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.  
podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo  
oświatowe, 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. 208 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. 208 ust. 4, przyjmuje  się, 
że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty. 

6 



Gdzie jesteśmy… 

Art. 210. 4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie  
akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art.  
129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 
200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3  
pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę, i w tej części zawiera: 
1)typ, nazwę i siedzibę szkoły; 
2)dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie  z 
art. 129 ust. 2, 4 i 6; 
3)rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I -  w 
przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku  przekształcenia 
gimnazjów; 
4)wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły  
podstawowej - w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio  w 
art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust.1. 
(…) 7 



Nowy ustrój szkolny - zmiany z mocy ustawy PwUPO 

Art.117 Art.127 
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Szkoły podstawowe Art. 116 – 126 
PwUPO 
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• SP6 przekształca się z mocy prawa w SP8, uchwały stwierdzające  
przekształcenie do 30 listopada 2017 r .; uchwały te stanowić będą  
akty założycielskie SP8, 

• Zezwolenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej przez  
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub  
osobę fizyczną, obwody szkół, 

• Szkoły niepubliczne – wpis do ewidencji 



Gimnazja Art. 127 – 144 
PwUPO 
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• Likwidacja klasy I z dniem 1 września 2017 r., w następnych latach  
likwidacja kolejnych klas, 

• 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, 

• 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, 

• 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, 



Gimnazja Art. 127 – 144 
PwUPO 
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Uczeń, który nie otrzymał promocji w gimnazjum i staje się uczniem szkoły  
podstawowej, w dotychczasowym gimnazjum, uczył się jako przedmiotu  
obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany  w 
nowej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie  w innym 
oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego,  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 (egzamin klasyfikacyjny) 

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



Gimnazja Art. 127 – 144 PwUPO 
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Dotychczasowe gimnazjum można: 
• przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, 
• włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, 
• przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, 
• przekształcić w czteroletnie technikum, 
• włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
• włączyć do czteroletniego technikum, 
• przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, 
• przekształcić w pięcioletnie technikum, 
• włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
• włączyć do pięcioletniego technikum, 
• przekształcić w branżową szkołę I stopnia, 
• włączyć do branżowej szkoły I stopnia. 



Gimnazja Art. 127 - 144 
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• Terminy związane z poszczególnymi wariantami funkcjonowania  
dotychczasowego gimnazjum; 

• Świadectwa dla uczniów klas gimnazjalnych; 
• Obwód dla klas dotychczasowego gimnazjum; 
• Zezwolenia dla osób prawnych niebędących jednostką samorządu  

terytorialnego lub osób fizycznych prowadzących dotychczasowe  
publiczne gimnazjum; 

• Zmiany dotyczące funkcjonowania dotychczasowych gimnazjów 
niepublicznych. 



Licea ogólnokształcące Art. 145 – 150 PwUPO 
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• Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum  
ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 

• Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach  
następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum  
ogólnokształcącego; 

• W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum  
ogólnokształcącym prowadzi się klasy dotychczasowego  
trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów  
dotychczasowego gimnazjum. 



Licea ogólnokształcące Art. 145 – 150 PwUPO 
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Art. 149. 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. 
148, 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. 148; 
2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 



Licea ogólnokształcące Art. 145 – 150 PwUPO 

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. 
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. 
Uczeń, o którym mowa wyżej, który uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka  
obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w nowym oddziale, a rozkład zajęć  
edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na  
zajęcia z języka obcego nowożytnego,  jest obowiązany: 
1)uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale czteroletniego liceum  
ogólnokształcącego, którego 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 trzyletnim liceum ogólnokształcącym (egzamin klasyfikacyjny), 
3) uczęszczać  do  oddziału  w  innym  czteroletnim  liceum  ogólnokształcącym  na     zajęcia 
z  języka  obcego  nowożytnego,  którego  uczył  się  w  dotychczasowym  trzyletnim    liceum 
ogólnokształcącym (egzamin klasyfikacyjny) 16 



Technikum Art. 151 - 156 PwUPO 

Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy  
dotychczasowego czteroletniego technikum. 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I: 
1)dotychczasowego czteroletniego technikum, dla absolwentów dotychczasowego  
gimnazjum; 
2) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, przeprowadza się odrębnie  
dla kandydatów będących absolwentami: 
1)dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa  w 
art. 154; 
2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Postępowanie w przypadku niepromowania ucznia najniższej klasy czteroletniego  
technikum. 
Wyrównywanie różnic programowych z języka obcego. 

17 



Branżowa I stopnia Art. 161 - 166 PwUPO 
• Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się  

branżową szkołą I stopnia. 
• Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla  

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny  
2019/2020. 

• 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. 

• W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której  
mowa w art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

• 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. 

• Postępowanie w przypadku niepromowania ucznia najniższej klasy zasadniczej  szkoły 
zawodowej. 

• Wyrównywanie różnic programowych z języka obcego. 18 



Branżowa II stopnia Art. 173 PwUPO 
 
Art. 173. 1. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się  branżową 
szkołę II stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1  pkt 2 lit. e 
ustawy - Prawo oświatowe. 
2. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej  
szkoły II stopnia przeprowadza się na rok szkolny  
2020/2021. 

19 



Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Art. 172 
PwUPO 

29 

Art. 172. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę  
specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art.  
18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe. 
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła  
specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  
sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do  
pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy -  
Prawo oświatowe. (…) 



Szkoły dla dorosłych Art. 174 - 190 PwUPO 
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• Szkoła policealna 
• Szkoła podstawowa 
• Gimnazjum liceum ogólnokształcące 
• Warianty przekształceń 
• Terminy obowiązujące w okresie przejściowym 



Zespoły szkół Art. 191 - 198 PwUPO 
Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego  
wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe  
gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. (…) 
Art. 193. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego  
wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się  
czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a  
ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195. 
2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie  
dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum, o którym  
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.  
(…) 
Art. 196. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych 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. 
 

W tych artykułach znajdują się także informacje dotyczące zespołów szkół  
prowadzonych osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lu22b  
osoby fizyczne. 



Zespoły szkół Art. 191 - 198 PwUPO 

Art. 195. 1. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do dotychczasowego 
gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu  
publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, stosuje się  
odpowiednio przepisy art. 129-134, art. 138-141 i art. 180-182, z tym  
że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym  
mowa w art. 129 i art. 182, nie mogą powstać zespoły publicznych  
szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane  
rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu publicznych szkół,  o 
którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, dotychczasowego gimnazjum  w 
celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129  i 
art. 182. 

 
W  zespołach  LO+G  i  T+G,  gimnazjum  można  także   przekształcić 
w SP, BS I stopnia. 23 



Gimnazja … Art. 200 - 201 PwUPO 

• Gimnazja specjalne - art. 200 
• Gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum ogólnodostępne 

z oddziałami dwujęzycznymi - art. 201 ust. 1 
• Gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi –  

art. 201 ust.2 
• Gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub 

gimnazjum ogólnodostępne - art. 201 ust.3 
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Rekrutacja Art. 202 - 204 PwUPO 

• Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej  
szkoły podstawowej – rok szkolny 2017/2018 

• Postępowanie rekrutacyjne do szkół różnego typu, w tym zadania dyrektora 
• 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, określa terminy  
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  
w tym terminy składania dokumentów. 

• Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny  
2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych  
szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na  
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia  15 
kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty. 25 



Uczniowie klasy III i VI SP a gimnazja przekształcane w SP 

• Jeżeli 
– art. 205 PwUPO 

w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez JST są 
zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący JST prowadzącej  
tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy,  miejsce 
realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych  2017/2018-
2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej  z przekształcenia 
gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. 

• Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez JST są 
zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych  
2017/2018-2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV,  
przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia  
gimnazjum, prowadzonej przez JST lub inny organ, w porozumieniu z organem  
prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być  
składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły  
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej  
jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje  
się. 

• W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem  1 
września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowied2n6 io  w 
latach szkolnych 2017/2018-2021/2022. 



• Organ 
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Uczniowie klasy III i VI SP a gimnazja przekształcane w SP 
– art. 205 PwUPO 

stanowiący JST może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły 
podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku  
szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023,  w 
publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum,  
prowadzonej przez tę jednostkę. 

• W latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów,  którzy 
ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły  podstawowej, 
powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez JST  lub inny organ, w 
porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek  rodziców tych 
uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez  organ 
prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku  przepisu art. 
130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się. 

• W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje  z 
dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII  
odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023. 



Uczniowie klasy III i VI SP a gimnazja przekształcane w SP 
– art. 205 PwUPO 

 
Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024 nie  
zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych  
powstałych z przekształcenia gimnazjum - w latach szkolnych 2017/2018-  
2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły organ  
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji  
obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez: 

28 

terytorialnego lub osobę 
1) tę jednostkę samorządu terytorialnego; 
2) osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 

fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
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Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
1) przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 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; 
Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę  lub 
z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej  
miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. 
2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić  
pod warunkiem: 
1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego  
mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem.(…) 
4.Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor  
szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę  i za 
zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust.  5. 
5.Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na  podstawie 
odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której  nauczyciel otrzymał 
skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest  zatrudniony, i po 
zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
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Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
2) nie stosuje się art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ustawy - Karta Nauczyciela; 
Art. 19. 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na 
stanowisku nauczyciela z 
odpowiadającymi potrzebom 

wymaganymi kwalifikacjami 
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. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
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Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
3)organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na  
nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas  
nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na  
tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia  
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru  
zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie  
nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego  
wymiaru zajęć. Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy - Karta Nauczyciela stosuje się  
odpowiednio; 
4)liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy,  
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu  
terytorialnego, nie może być wyższa niż liczba uczniów przypadających na jeden  etat 
pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych  przez 
tę jednostkę samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
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Art. 221. W roku szkolnym 2019/2020: 
1)w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji  
programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej  
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany  do 
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną  
specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat  
nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin  
ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku  
szkolnym 2016/2017; 
2)ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli przedmiotów  
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na  
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz  
nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych; 
3)do nauczycieli, o których mowa w pkt 1, przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 4 ustawy -  Karta 
Nauczyciela stosuje się odpowiednio. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  podjęcie 
lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku  pracy w 
innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć  wymaga 
uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe  miejsce 
zatrudnienia. 
2.W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1,  
dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać  
stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym  
wypowiedzeniem. 
3.Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych  w 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach  
zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów  
artystycznych w szkołach artystycznych. 
4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody  na 
podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie  stosunku 
pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym  wymiarze 
zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowy33m  miejscem 
zatrudnienia tego dyrektora. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

Art. 223. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum  
prowadzonego  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  w trybie, 
o którym mowa w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzący  
gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie  
naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na  
każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą  
oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie  
kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy.  
Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego  
funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych  w 
regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole 
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Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

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. 
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Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu  
terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas  
nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub  
2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące  wygaszenie 
kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio  z dniem 1 
września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek  pracy, jeżeli 
nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. 
2.Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie  
mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego  
dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może 
 zaproponować ograniczenie zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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  
ograniczenie zatrudnienia. 

3n6 a 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

Art.  225.  5.  Ograniczenie  zatrudnienia  nauczyciela  gimnazjum,  o  którym   mowa 
w  ust.  1,  może  nastąpić  do  1/2  obowiązkowego    wymiaru  zajęć lub  niższego, 
uzasadnionego  
wynagrodzenie 

względami organizacyjnymi gimnazjum. W tym  
nauczyciela  ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do 

przypadku  
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 37 

pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

Art. 225. 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 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. 
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Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
Art. 226. 1. W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez  
jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy  o 
pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na  
zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się  
stosunek pracy. 
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. 
4.W roku szkolnym 2019/2020 z nauczycielami gimnazjów dla dorosłych, w których  
kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., 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 stosun39ek  
pracy. (…) 
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Art. 227. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli,  o 
których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 oraz art. 226 ust. 1, nie stosuje  się 
art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela. 

gimnazjum i nauczycieli ze szkół z klasami Dotyczy nauczycieli 
gimnazjalnymi. 
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Art. 228. 1. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru  
niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu  na 
kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia  
zatrudnienia. 
2. Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na  kolejny    
stopień    awansu    zawodowego    zmienił    miejsce    zatrudnienia,   może 
kontynuować staż na kolejny stopień  
zatrudnienie 

awansu  zawodowego, jeżeli podjął  
wymiar zatrudnienia, nie później niż 

12 miesięcy 
w szkole, bez względu na  
po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas 

odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 
3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych 

w szkołach, w których są gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż  
prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum. 
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Art. 229. W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania  
zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,  
nauczycielowi, o którym mowa w art. 226 ust. 1, udziela się na okres  
nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 
KN Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze  
zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat  w 
szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia,  w celu 
przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze  
nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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Art. 230. 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  
terytorialnego, których dalsze zatrudnienie w roku 

samorządu  
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. 

 
UPO Art. 7. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami,  
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki  
samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art.  
15, określają przepisy o pracownikach samorządowych. 
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Art. 230. 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. 
UoPS Art. 22. 1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym  kierowniczym 
stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej  jednostce, o 
której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to  ważnego 
interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym  ważne 
potrzeby po stronie jednostki przejmującej. 

2.Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. 

3.W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym  
kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w  
sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony. 

Art. 23. 1. W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku  
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko  odpowiadające 
jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest  możliwe dalsze 
jego zatrudnienie na tym stanowisku. 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono  
wyższe  od  wynagrodzenia  przysługującego  na  nowym  stanowisku  przez  okres  6  miesięcy  następujących po 
miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko. 44 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
Art. 231. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 127 ust. 1 oraz art. 
180 ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko  
dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku  
dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym  
2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 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., a w przypadku  
dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym  
2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 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 ustalony przez siebie okres nie dłuższy niż  
do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie  w 
klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
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. 

45 
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Art. 234. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy  
niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo  
oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 ustawy -  
Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole  
podstawowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami  
niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo  
oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7   ustawy 
- Prawo oświatowe, zatrudnionymi w ośmioletniej szkole  
podstawowej. 
2. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej,  w 
terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli,  
pracowników niebędących nauczycielami oraz osoby, o których  
mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, o zmianie, o której  mowa 
w ust. 1. 
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Art. 235. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej  
sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej  
szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na  jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej  sześcioletniej 
szkoły podstawowej. 
2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów  i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze  w 
dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej. 
3.W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ  
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi  
szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż  
do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa  w 
art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 
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Art. 236. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem 
przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły  
podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, stają się  
nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników  
niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo  
oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy -  Prawo 
oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum. 
3.Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15  
maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo  
włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym  
mowa w art. 129 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których  
mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1. 
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Art. 236. 4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym  
mowa w art. 131 ust. 1 i art. 135 ust. 1, którzy nie posiadają  
kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  
podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.  
9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. 
5.Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4  
następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w  
którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum do  
ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1,  
po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 
6.Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w  
art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje  
się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorządowych. 
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w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

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



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

51 
sierpnia 2019 r. 

Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu  
terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły  
podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem  
ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego  
gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu  
stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. 
2.Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę  
samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły  
podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem  
ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko  
do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego  
gimnazjum. 
3. W  przypadkach  uzasadnionych  względami  organizacyjnymi  organ  prowadzący 
może przedłużyć  powierzenie stanowiska dyrektorowi  
podstawowej, o którym mowa  w ust. 1,  a dyrektor 

ośmioletniej  
ośmioletniej 

szkoły  
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 
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szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły. 

Art. 238. 4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze  
w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez  
jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku  
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie  
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1  
pkt 2. 
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której    mowa w art. 62 ust. 
2 ustawy - Prawo oświatowe. 
6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły  podstawowej, 
do której, zgodnie z ust. 1, ma być włączone gimnazjum,  przeprowadzanego przed 
dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły  podstawowej, o którym mowa 
w art. 129 ust. 1 pkt 2, w skład komisji konkursowej  powołuje się po dwóch 
przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że: 
1)przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad  
pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej  
szkoły; 
2) przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodzicó52w 
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w ust. 1. 

Art. 239. 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. 129 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 
gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego 

włączenie 
liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej  
szkoły I stopnia, o którym mowa odpowiednio w art. 131 ust. 3, informuje na  
piśmie pracowników,  o których  mowa  w ust.  1  i 2, o zmianie,  o     której  mowa 
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Art. 239. 4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art.  
139 ust. 1 i art. 142 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  
ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej  
szkoły I stopnia, o którym mowa w 139 ust. 1 i art. 142 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. 
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Art. 240. 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. 129 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. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

56 

Art. 241.  Gimnazjum włączone w LO, T lub BSI 
• Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego lub czteroletniego  

liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego lub  
pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, prowadzonych przez  
JST, z dniem włączenia gimnazjum, 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. 

• Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez JST, z dniem  
włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum  
ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo  
branżowej szkoły I stopnia, staje się wicedyrektorem 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. 
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Art. 241.  Gimnazjum włączone w LO, T lub BSI 
• W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący  

może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, a dyrektor, może  
przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi na okres nie dłuższy niż do  
dnia 31 sierpnia 2019 r. 

• Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w liceum 
ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, 
dotychczasowym gimnazjum, odwołuje się ze stanowiska z końcem 

oraz 
roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje  
włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej  
szkoły I stopnia. 
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Art. 241.  Gimnazjum włączone w LO, T lub BSI 
• W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego albo  

czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego  
technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których, ma być włączone  
gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum w skład  
komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej  i 
rady rodziców, z tym że: 

1)przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad  
pedagogicznych odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej  
szkoły I stopnia i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół; 
2)przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców  
odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia  i 
gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół. 
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Art. 242. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele, pracownicy niebędący  
nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby,  o 
których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni  
odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo  
dotychczasowym czteroletnim technikum, stają się odpowiednio nauczycielami,  
pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy -  
Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo  
oświatowe, zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum  ogólnokształcącym 
albo pięcioletnim technikum. 
2. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego  
albo dotychczasowego czteroletniego technikum, w terminie do dnia 15 maja 2019  
r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa  w ust. 
1, o zmianie, o której mowa w ust. 1. 
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Art. 243. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor odpowiednio dotychczasowego  
trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego  
technikum staje się dyrektorem odpowiednio czteroletniego liceum  
ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum i zajmuje to stanowisko do  
końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio  
trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli 
zajmujących inne stanowiska kierownicze odpowiednio w dotychczasowym  
trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim  
technikum. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust.  
2 ustawy - Prawo oświatowe. 
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Art. 244. 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. 
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Art. 245. 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. 
4.Do konkursu na stanowisko dyrektora branżowej szkoły I stopnia,  
przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się  
przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 36a ust. 12  
ustawy    zmienianej    w    art.    15,    w    brzmieniu dotychczasowym, 
w zakresie w jakim dotyczą zasadniczej szkoły zawodowej. 62 
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Art. 246.  Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami,  
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 zatrudnionymi w szkole  
specjalnej przysposabiającej do pracy. 
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 o zmianie. 
Dyrektor  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy  dla  uczniów  z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu  umiarkowanym  
niepełnosprawnościami sprzężonymi staje 

lub znacznym oraz dla uczniów z 
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. 
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Art. 246.  Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

Wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący 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 stają się wicedyrektorami 
i nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole specjalnej  
przysposabiającej do pracy 
Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,  
przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się przepisy  
wydane na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 36a ust. 12 ustawy zmienianej w art.  
15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie w jakim dotyczą szkoły specjalnej  
przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  
sprzężonymi. 
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Art. 247. 
Dotyczy szkół policealnych 
Analogicznie do wcześniej omawianych zmian: 
• Nauczyciele, pracownicy stają się nauczycielami, pracownikami  

szkoły policealnej zgodnie z nowym brzmieniem przepisów. 
• Dyrektor informuje ich o tym fakcie do 15 maja 2017r. 
• Dyrektor staje się dyrektorem „nowej” szkoły policealnej. 
• Wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska  

kierownicze w dotychczasowej szkole policealnej stają się  
wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska  
kierownicze w „nowej” szkole policealnej 
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Art. 248. Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa  w 
art. 176, art. 182 i art. 184, oraz dyrektorów, wicedyrektorów  i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych szkołach  
art. 234-243 stosuje się odpowiednio, z tym że przedłużenie  
powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum dla dorosłych, o którym  
mowa w art. 182, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się  w 
lutym 2017 r., może nastąpić na okres nie dłuższy niż do dnia  31 
sierpnia 2020 r. 
 

Dotyczy szkół dla dorosłych 
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Zespół szkół (SP6+G) SP8 
Art. 249. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni  w 
dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1,  z 
dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 191 ust. 1, stają się  
nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników  
niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo  
oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy -  Prawo  
oświatowe,  zatrudnionych  w  dotychczasowym  zespole szkół, 
o którym mowa w art. 191 ust. 1. 
3.Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art.  191 
ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi  
przekształcenie, o którym mowa w art. 191 ust. 1, informuje na  
piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o   której 
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mowa w ust. 1. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
Zespół szkół (SP6+G) SP8 
Art. 249. 4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym  
mowa w art. 192 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do  
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,  
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy 
- Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. 
5.Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4  
następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w  
którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 191 ust. 1,  
po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 
6.Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa  w art. 
7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w  dotychczasowym  
zespole  szkół,  o  którym  mowa  w  art.  191  ust. 1, 
stosuje  się  odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 
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listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
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Zespół szkół (SP6+G) SP8 
Art. 250. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół,  o 
którym mowa w art. 191 ust. 1, staje się dyrektorem ośmioletniej  
szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki  
powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. 
2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów  i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole  szkół, 
o którym mowa w art. 191 ust. 1. 
3.W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ  
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi,  o 
którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia  
2019 r. 
4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa  w 
art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 
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Zespół szkół (LO/T+G) LO4/T5 
Art. 251. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w  
dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, z  dniem 
przekształcenia, o którym mowa w art. 193 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. 193 ust. 1 i 2. 
3.Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 ust.  1 
i 2, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie,  o 
którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, informuje na piśmie pracowników, o  
których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1. 
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Zespół szkół (LO/T+G) LO4/T5 
Art. 251. 4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa  w 
art. 194 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. 
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 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. 193 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 
22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  
samorządowych. 
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Zespół szkół (LO/T+G) LO4/T5 
Art. 252. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół, 
o którym mowa w art.  193 ust. 1 i 2, staje się  
odpowiednio liceum ogólnokształcącego  albo 

dyrektorem  
dyrektorem 

technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono  
mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 193  
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. 193 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. 
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Zespół szkół (ZSZ+G) BSI 
Art. 253. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni  w 
dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1,  z 
dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 196 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. 196 
ust. 1. 
3.Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art.  
196 ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi  
przekształcenie, o którym mowa w art. 196 ust. 1, informuje na  
piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której 

73 

mowa w ust. 1. 
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Zespół szkół (ZSZ+G) BSI 
Art. 253. 4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym  
mowa w art. 197 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do  
zajmowania stanowiska nauczyciela w 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, o którym mowa w art. 196 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. 196 ust. 1,  stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 
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listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
Zespół szkół (ZSZ+G) BSI 
Art. 254. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół,  o 
którym mowa w art. 196 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. 196 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. 196 ust. 1. 
3.W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ  
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi  
zespołu, o którym mowa w art. 196 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 
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w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 
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Art. 257. 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. 



Ruch kadrowy art. 220 - 255 PwUPO 

77 

Art. 255. Do nauczycieli gimnazjów, o których mowa w art. 201  ust. 1-
3, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących  inne 
stanowiska kierownicze w tych szkołach art. 236-241 stosuje się  
odpowiednio. 

Dotyczy gimnazjów dwujęzycznych, gimnazjów ogólnodostępnych  z 
oddziałami dwujęzycznymi, gimnazjów ogólnodostępnych  z 
oddziałami międzynarodowymi, gimnazjów sportowych,  gimnazjów 
mistrzostwa sportowego, gimnazjów ogólnodostępnych  z 
oddziałami sportowymi. 



Podstawa programowa art. 273 - 285 PwUPO 

Źródło: https://www.facebook.com/strefa.edukacji/ 
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Podstawa programowa art. 273 - 285 PwUPO 

Art. 276. 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.(…) 
Art. 277. 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.(…) 
Art. 278. 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. 279. 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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Ramowe plany nauczania i programy art.291- 
293 PwUPO 

80 

Nowe ramowe plany nauczania i nowe programy obowiązują w tych  
klasach, gdzie wchodzi nowa podstawa programowa. 



Egzaminy, laureaci olimpiad i konkursów, 
zwolnienia z egzaminów art.295-302 PwUPO 

81 

Art. 295. 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. 



Egzaminy, laureaci olimpiad i konkursów, 
zwolnienia z egzaminów art.295-302 PwUPO 
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Art.296 – egzamin gimnazjalny 
Art. 297 – egzamin maturalny 
Art.298 - 299 – laureaci i finaliści w dotychczasowych sześcioletnich szkołach  
podstawowych 
Art. 301 -  laureaci i finaliści dotychczasowego gimnazjum i trzyletniego liceum 
Art. 302 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w okresie  
przejściowym 



Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych art. 304 – 305 PwUPO 
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Art. 304. Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe,  w 
których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których  
zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy -  
Prawo oświatowe i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy,  w 
terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 
Art. 305. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 
15, wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy. 
2.Do wniosków o wydanie zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy  
zmienianej w art. 15, złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy  
ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września  
2017 r. 
3.Do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku  
szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania  
przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2,  
stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe. 



Orzeczenia, IPET-y, wczesne wspomagania art. 
311 – 316 PwUPO 
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Art. 311. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne  
opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do  
dnia 1 października 2017 r. 

Art. 312. 
orzeczenia 

1. Orzeczenia o potrzebie 
o potrzebie indywidualnego 

kształcenia specjalnego, 
rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  i 
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  o 
których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15,  w 
brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 201  7 r., 
zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane,  z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3. 



Orzeczenia, IPET-y, wczesne wspomagania art. 
311 – 316 PwUPO 

Art. 312. 
2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września  
2017 r. na okres: 
1)I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  w 
klasie IV szkoły podstawowej; 
2)II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  w 
szkole podstawowej. 
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem  
1 września 2017 r. na okres: 
1)I  etapu  edukacyjnego  -  zachowują  ważność  do  czasu  zakończenia kształcenia 
w klasie III szkoły podstawowej; 
2)II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  w 
klasie VI szkoły podstawowej; 
3) kształcenia  w szkole  podstawowej  - zachowują  ważność  do czasu   zakończenia 
kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej. 85 



Statuty szkół art.322 PwUPO 

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół   podstawowych, 
 szkół  specjalnych  przysposabiających  do  pracy  i  szkół   policealnych 
 zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na  
podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia  
30 listopada 2017 r. 
2.Dotychczasowe    statuty    dotychczasowych    trzyletnich    liceów 
ogólnokształcących    i    dotychczasowych    czteroletnich    techników 
 zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na  
podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia  
30 listopada 2019 r. 
3.Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół  
zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów  
branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy - Prawo  
oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 
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Statuty szkół art.322 PwUPO 

Art. 322. 
4.W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1-3, przepisy art. 72 ust. 1, art.   80 
ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 
5.Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu  
zakończenia kształcenia w tych szkołach. 
6.Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych  
szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum,  
zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 
7.Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy  
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące  
tych klas. 
8.Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy  
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia  
dotyczące tych klas. 
9. Statuty     pięcioletnich     techników,     w     których     są     prowadzone      klasy 
dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące 
tych klas. 
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Statuty szkół art. 98-99 UPO 
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 
1)nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół - także  
nazwę tego zespołu; 
2) imię szkoły, o ile zostało nadane; 
3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę; 
4)cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie  
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi  niepełnosprawnymi, 
umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 
5)organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania  organów 
szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi; 
6)organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego,  
dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z  
uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka  
mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub  
nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie  wspomaganie 
prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi; 
7)zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych  
pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie  
zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do 
wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły; 88 



Statuty szkół art. 98-100 UPO 

przeniesienie ucznia do innej szkoły; 89 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 
 
8)szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o  
systemie oświaty; 
9)nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe; 
10)szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe; 
11)organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku szkoły prowadzącej  
kształcenie zawodowe; 
12)organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych  oraz 
warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada; 
13)organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie  zajęcia 
prowadzi; 
14)organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych - w przypadku  
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 
15) określenie formy kształcenia - stacjonarnej lub zaocznej - w przypadku szkoły dla dorosłych; 
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
17)prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a  
także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; 
18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody; 
19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; 
20) przypadki,  w  których  dyrektor  szkoły  podstawowej  może  wystąpić  do  kuratora  oświaty  z  wnioskiem  o 



Statuty szkół art. 98-100 UPO 

90 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26. 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 
21)sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu; 

22)formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna  
pomoc i wsparcie; 

23)organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami  i 
rodzicami oraz innymi bibliotekami; 

24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany; 

25)organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia - w przypadku szkoły  
podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1; 

26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione. 

2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także: 

1)organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami  
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki; 

3)organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności  
innowacyjnej. 

3.W przypadku szkoły dla dorosłych statut określa także zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne  przez 
osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ustawy o systemie  
oświaty. 

4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program 
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Art.    99.    Obowiązki    ucznia    określa    się    w    statucie       szkoły 
z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 
1)właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych; 
2)usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności  na 
zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania  nieobecności 
przez osoby pełnoletnie; 
3)przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub  
noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju - w przypadku, o którym  
mowa w art. 100; 
4)przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów  
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 
5) właściwego  zachowania  wobec  nauczycieli  i  innych pracowników 
szkoły oraz pozostałych uczniów. 



Statuty szkół art. 98-100 UPO 
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Art. 100. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej  
może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub  
samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w  
przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny  
podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego,  
wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż  3 
miesiące. 
3.Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z  
radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 
4.Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego  
stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  
określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez  
niego jednolitego stroju. 
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców. 
6.W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego  
stroju, oraz w szkołach, o których mowa w ust. 5, statut szkoły określa zasady ubierania się  
uczniów na terenie szkoły. 
7.Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się  
odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 



Statut przedszkola art. 102 UPO 
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Art. 102. 1. Statut przedszkola zawiera w szczególności: 
1)nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę; 
2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego; 
3)cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania  
dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z  
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 
4)sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka  
oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku  
dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 
5) sposób  sprawowania  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  zajęć  w  przedszkolu  oraz  w  czasie  zajęć   poza 
przedszkolem; 
6)szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub  upoważnioną 
przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 
7) formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami; 
8) organy  przedszkola  oraz  ich szczegółowe  kompetencje, a także szczegółowe  warunki  współdziałania 
organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami; 
9)organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli  
przedszkole    takie    wspomaganie    prowadzi,    a    także    zajęć    rewalidacyjno-wychowawczych,  jeżeli 



Statut przedszkola art. 102 UPO 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

Art. 102. 1. Statut przedszkola zawiera w szczególności: 
10)czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w  
uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - z radą rodziców; 
11) zasady  odpłatności za  pobyt  dzieci w  przedszkolu  i korzystanie  z wyżywienia ustalone  przez    organ 
prowadzący; 
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z: 
a)zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 
b)współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa  
rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w  
danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, 
d)prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb  
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, 
e)współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i  
inną; 
13)prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z  listy 
uczniów; 
14)warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile  
zostały ustanowione. 
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Arkusz organizacji szkoły art.323 PwUPO 
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Art. 323. W przypadku szkoły, do której odpowiednio  z 
dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo  z 
dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum,  
arkusz  organizacji  szkoły   odpowiednio   na   rok   szkolny 
2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje  

dyrektorem dyrektor tej szkoły we współpracy z  
dotychczasowego gimnazjum. 



Arkusz organizacji art.110 UPO 
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Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację  
nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 
2.Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola,  
uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu  
opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi  
organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu  
Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych  
wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu  
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 
3. Arkusz   organizacji   szkoły   i   przedszkola   zatwierdza   organ   prowadzący,      po 
 zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z  
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład  
zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 
5.W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego  arkusza 
organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
Od 1 września 2017 r. 



Podręczniki art.328 – 345 PwUPO 
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Art. 338. 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 dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas dotychczasowych  
gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8. 



Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych KN 
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ustawą wprowadzającą przepisy ustawy - Prawo KN po zmianie  
oświatowe 

art. 10. 8b. /do 28.02.2017 r./ W celu potwierdzenia spełniania  
warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, nauczyciel, przed  
nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi  
szkoły informację z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1. 
 
8b. /od 1.03.2017 r./ 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. 



Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych KN 
Art. 85x. 1. Prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje: 
1)(uchyla się 1.03.2017 r.) osobie ubiegającej się o zatrudnienie na  
stanowisku nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio jej  
dotyczą; 
2)/do 28.02.2017 r./ dyrektorowi szkoły w stosunku do nauczycieli  
zatrudnionych w danej szkole; 
2) /od 1.03.2017 r./ dyrektorowi szkoły – w stosunku do osoby ubiegającej  
się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych  
w danej szkole; 
Art. 85y. 1a. /od 1.03.2017 r./ 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 

się o zatrudnienie na 
nauczyciela znajduje się w rejestrze; 
2) nauczyciel lub osoba ubiegająca 
nauczyciela nie posiada numeru PESEL. 

stanowisku 
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Na RCL… W trakcie procedowania rozporządzenia: 
• w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, 

• w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

• w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 
sportowego, 

• w sprawie podstawy programowej kształcenia przedszkolnego oraz podstawy  
programowej kształcenia ogólnego (…), 

• w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

• w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, 

• w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum  
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla  
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum , 

• w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

Zapraszamy do konsultacji na forum OSKKO 
http://oskko.edu.pl/forum/index.p100hp 

http://oskko.edu.pl/forum/index.php
http://oskko.edu.pl/forum/index.php
http://oskko.edu.pl/forum/index.php


Prezentacja i materiały ze szkolenia 
 
Tę prezentację można pobrać na stronie: 
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html  
 
 
Uczestnicy szkoleń OSKKO na ten temat, które prowadzimy w wielu miastach Polski 
otrzymują ponadto komplet użytecznych materiałów pomocniczych – wzorów pism 
potrzebnych dyrektorowi w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego .  
 
Zapraszamy na ww. szkolenia:  

www.oskko.edu.pl/szkolenia/   
 
 
Te same materiały mogą otrzymać także uczestnicy  2 szkoleń pt. „Zadania dyrektorów 
szkół  w związku z wprowadzeniem  nowego ustroju szkolnego”, które odbyły się 
podczas Konferencji OSKKO w Krakowie. Jeżeli zanotowane  podczas szkolenia adresy 
internetowe nie działają, prosimy o kontakt: biuro@oskko.edu.pl lub   tel. 089 527 95 14  
 

1
0
1 

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html
http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/
http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/
mailto:biuro@oskko.edu.pl


www.oskko.edu.pl 

Ewa Halska, Izabela Leśniewska, Jacek Rudnik 

Dziękujemy  

Ten i inne materiały konferencyjne XIV Konferencji OSKKO znajdziesz na stronie:  www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017    

w zakładce materiały do pobrania. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017
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