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Docelowa struktura szkolnictwa 

 
• ośmioletnia szkoła podstawowa 

• czteroletnie liceum ogólnokształcące 

• pięcioletnie technikum 

• trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 

• dwuletnia branżowa szkoła II stopnia 

• trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

• szkoła policealna. 

 
 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Przekształcenie szkoły podstawowej. 

• z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 

staje się ośmioletnią szkołą podstawową. 

• z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca 

strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same 

klasy szkoły podstawowej. 

• z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie 

dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną 

podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą 

strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 
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Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego do dnia 30 listopada 2017 r., 

• Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w 

terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały 

stwierdza przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w  

ośmioletnią szkołą podstawową. 

 

• Uchwała stwierdzająca przekształcenie szkoły podstawowej 

stanowi jednocześnie jej akt założycielski. 
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Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych; pierwsza promocja do klasy VII 

szkoły podstawowej 

• Uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej 

szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017r., stają 

się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

• Uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej 

szkoły podstawowej roku szkolnym 2016/2017 

podlegają promocji do klasy VII ośmioletniej szkoły 

podstawowej 
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Przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową 

sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny 

podmiot niż jst. 

Podmiot prowadzący dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową 

niebędący jst., w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki 

samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły:   

• wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej 

szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o 

ich kwalifikacjach; 

• projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 

projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe; 

• zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz 

zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

 

Termin ten na wniosek osoby prowadzącej może zostać przedłużony nie dłużej jednak 

niż do dnia 31 lipca 2017 r. 
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Zmiana zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny 

podmiot niż samorząd w zakresie zwiększenia liczby klas. 

Podmiot inny niż jst. prowadzący publiczną szkołę podstawową obejmującą 

strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej wyrażając zamiar 

zwiększenia liczby klas, winien był w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., lub w 

przypadku jego przedłużenia do dnia  14 lutego 2017 r. złożyć wniosek o zmianę 

zezwolenia, na założenie: 

• dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w zakresie 

zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły  

• dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest 

podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna, w zakresie zwiększenia liczby 

klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.  
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Zmiana zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd w 

zakresie zwiększenia liczby klas. 

Do wniosku należało dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 120 ust. 1 

ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

 

W przypadku niedołączenia do wniosku w/w dokumentów, w wymaganych 

terminach organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, 

odmawia w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., zmiany tego zezwolenia w 

zakresie zwiększenia liczby klas,  

 

W takim przypadku podmiot prowadzący w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 

r., przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał 

zezwolenie na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej, dokumenty, o których mowa w art. 120 ust. 1  ustawy przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  
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Zmiana zezwolenia. 

 

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, na 

założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na 

podstawie przedłużonych mu dokumentów. 

 

W tym samym terminie organ jednostki samorządu terytorialnego dokonuje 

zmiany zezwolenia na założenie w zakresie zwiększenia w zakresie 

zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły lub w 

zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły 

filialnej 
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Skutki niezłożenia wymaganych dokumentów.  

W przypadku nieprzedłożenia tych w/w określonych terminach dotychczasowa 

publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, stanie się z dniem 1 września 2017 r. 

ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI.  

Ulegnie ona likwidacji  z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, w/w terminach, dotychczasowa publiczna 

sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas 

publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się szkołą ośmioletnią szkołą 

podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej i 

ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

 

Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody organu który wydał zezwolenie na jej 

założenie.  
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Likwidacja publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd terytorialny. 

Publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa prowadzona przez 

inny podmiot niż jst. zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 

2017r., pod warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący do 

dnia 31 stycznia br., zawiadomienia organu jednostki samorządu 

terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o 

zamiarze likwidacji.  

 

W takim przypadku likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania 

zgody organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie..   
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Gimnazjum 

 
 

 

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach 

następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

Konsekwentnie na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się 

postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego 

gimnazjum.  

 

Ostatecznie w terminie do dnia 30 listopada 2019r., organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe gimnazjum w drodze uchwały, stwierdza 

zakończenie jego działalności. 
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Przekształcenie gimnazjum lub 
włączenie do innej szkoły  

 

Dotychczasowe gimnazjum można: 

• przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową,  

• włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną w takim trybie 

może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 

2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. 
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Dotychczasowe gimnazjum można również: 
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z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r; 

• przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące 

• przekształcić w czteroletnie technikum  

• włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

• włączyć do czteroletniego technikum 
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z dniem 1 września 2019 r. 

• przekształcić w czteroletnie  liceum ogólnokształcące 

• przekształcić w pięcioletnie technikum  

• włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego  

• włączyć do pięcioletniego technikum 
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z dniem 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. lub 1 września 2019 r. 

 

• przekształcić w branżową szkołę I stopnia 

 

• włączyć do branżowej szkoły I stopnia 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 
Klasy gimnazjalne 

 W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole 
utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum lub włączenia 
gimnazjum do innej szkoły prowadzi się klasy dotychczasowego 
gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. 

 

Do klas tych stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. 

 

Uczniowie otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych 
gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

 

Ponadto w  roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla 
klas dotychczasowego gimnazjum zachowuje się obwód ustalony dla 
dotychczasowego publicznego gimnazjum. 
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Przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez 

inny podmiot niż jst lub włączenie go do publicznej 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

Na mocy decyzji podmiotu nie będącego jst. 
dotychczasowe gimnazjum może zostać z dniem 1 września 
2017 r., z dniem 1 września 2018 r., albo z dniem 1 
września 2019 r; 

 

• przekształcone w publiczną ośmioletnią szkołę 
podstawową 

• włączone do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej. 
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Zmiana zezwolenia  
 

Podmiot niebędący jst. prowadzący dotychczasowe publiczne gimnazjum 

winien złożyć w terminach określonych przepisami ustawy przepisy 

wprowadzające – Prawo oświatowe, wniosek o zmianę zezwolenia na 

założenie:  

• dotychczasowego publicznego gimnazjum – w przypadku przekształcenia 

publicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową 

• dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej - w 

przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej 

szkoły podstawowej 

W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej 

szkoły podstawowej zezwolenie na założenie dotychczasowego publicznego 

gimnazjum, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczną 

ośmioletnią szkołę podstawową.   
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Dokonanie zmiany zezwolenia na założenie 

dotychczasowego publicznego gimnazjum. 

 
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, w terminie 

odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo 

do dnia 10 sierpnia 2019 r., na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków 

realizacji podstawy programowej, organ jednostki samorządu terytorialnego, 

który wydał zezwolenie na założenie dotychczasowego publicznego 

gimnazjum dokonuje zmiany tego zezwolenia.  

 

Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną 

ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do 

czasu likwidacji tych klas.  
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Zmiana zezwolenia na założenie dotychczasowego 

publicznego gimnazjum. 

 

 

W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej 

ośmioletniej szkoły podstawowej organ jednostki samorządu terytorialnego, 

który wydał zezwolenie  na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej, w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do 

dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., na podstawie 

przedłożonych dokumentów dokonuje zmiany tego zezwolenia.  

 

Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną 

ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do 

czasu likwidacji tych klas.  

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 

W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w 

ośmioletnią szkołę podstawową podmiot niebędący jst. 

prowadzący dotychczasowe publiczne gimnazjum, winien był 

odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., lub nadal 

może w terminie odpowiednio do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do 

dnia 31 stycznia 2019 r., złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej 

szkole. 
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W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej 

ośmioletniej szkoły podstawowej podmiot niebędący jst. prowadzący 

dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową i 

dotychczasowe publiczne gimnazjum, winien był odpowiednio w terminie 

do dnia 31 stycznia 2017 r., lub nadal może w terminie odpowiednio do dnia 

31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.: 

• złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu - jeżeli dotychczasowej 

publicznej sześcioletniej szkole podstawowej ustalono obwód; 

• złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole - jeżeli dotychczasowej 

publicznej sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu. 

Obwód ustalony dla dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej, może być zmieniony, w uzgodnieniu z podmiotem 

prowadzącym tę szkołę. 
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Niepubliczne gimnazjum 
 

Dotychczasowe niepubliczne gimnazjum będzie z 

dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. 

albo z dniem 1 września 2019 r. przekształcone: 

 

• w niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową 

• włączone do niepublicznej ośmioletniej szkoły 

podstawowej  
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Niepubliczne gimnazjum 

 

 

Przekształcenie  może nastąpić pod warunkiem 

złożenia do dnia 31 stycznia 2017 r., przez 

podmiot prowadzący wniosku  o zmianę:  

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Niepubliczne gimnazjum 

• wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum 

do ewidencji szkół niepublicznych w  przypadku 

przekształcenia niepublicznego gimnazjum. 

• wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej 

szkoły podstawowej do ewidencji szkół 

niepublicznych w przypadku włączenia 

niepublicznego gimnazjum do niepublicznej 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 
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Niepubliczne gimnazjum 

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum 

do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do 

ewidencji szkół niepublicznych, wykreśla się z dniem 

rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią 

szkołę podstawową.  
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W przypadku przekształcenia niepublicznego 

gimnazjum w niepubliczną ośmioletnią szkołę 

podstawową 

 

organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu 

niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, w 

terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 

sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje 

zmiany tego wpisu, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie 

zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i 

wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. 
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W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do 

niepublicznej szkoły podstawowej: 

organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznej 

szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych odpowiednio w 

terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do 

dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie 

przedłożonych dokumentów 

 

Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez ośmioletnią szkołę 

podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych 

klas 
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  Szkoły ponadpodstawowe  
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Liceum ogólnokształcące 

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

 

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym,  

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie 

liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza 

jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące.  

  

Uchwała, ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego  

 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla 

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

 



 

Likwidacja klas trzyletnich liceów 

ogólnokształcących 

 
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych 

kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego 

do klasy I 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, aż do 

czasu likwidacji tych klas.  
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Technikum 

 
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum 

 

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się 

pięcioletnim technikum,   

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 

r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie 

technikum.  

 

Uchwała ta stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum.   

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 
Rekrutacja do technikum. 

 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok 

szkolny 2019/2020. 

  

Do roku 2019/2020 będzie trwała rekrutacja do dotychczasowego 

czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum).  

 

W latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 w 5-letnim technikum będą 

prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio 

klasy I-IV). 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Zmiana zezwolenia na prowadzenie szkoły w przypadku przekształcenia 

publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego 

technikum prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd. 

 

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie 

odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, w 

terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia. 

 

Zezwolenie to może być zmienione w przypadku przedłożenia stosownego wniosku w 

do dnia 31 stycznia 2019., lub w przypadku przedłużenia tego terminu do dnia 28 

lutego 2019r., oraz dokumentów wymaganych ustawą przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe.  

 

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych  dokumentów w terminie do dnia 31 

stycznia 2019r., lub w przypadku przedłużenia tego terminu do dnia 28 lutego 2019r, 

liceum ogólnokształcące oraz technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r., 

Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zezwolenia na 

jej założenie. 

  

 
Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Zmiana wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w przypadku przekształcenia 
niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego 

technikum 
 

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu odpowiednio niepublicznego 

liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum do ewidencji szkół niepublicznych w 

terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów 

wymaganych ustawą przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

 

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019r., 

lub w przypadku przedłużenia tego terminu do dnia 28 lutego 2019r., niepubliczne liceum 

ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r.  

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



  

Branżowa Szkoła I Stopnia  

 

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia.  

• Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I 

stopnia. 

• Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę 

zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w 

branżową szkołę I stopnia.  Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły 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 prowadzi się klasy dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas.  

• Do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 

zasadniczych szkół zawodowych. 

 

 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Branżowa Szkoła I Stopnia  

 

 

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 prowadzi się klasy dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas.  

 

Do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 

zasadniczych szkół zawodowych. 

 

Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują świadectwa, ustalone dla 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 
Branżowa szkoła II stopnia 

 
 

 

 

 

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w 

związku z tym planuje się utworzenie branżowej szkoły II stopnia od 1 

września 2020 r. oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydatów na 

rok szkolny 2020/2021 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

 

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną przysposabiającą do pracy 

 

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 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 

szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy 

 

Uchwała stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Szkoła Policealna  

 

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną,  

 

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, 
w rozumieniu ustawy  Prawo oświatowe. 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę 
policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 
przekształcenie w szkołę policealną, o której wyżej 

 

Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły policealnej.   

 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Zespoły szkół. 

 

Zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum z dniem 1 września 2017 r., staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową. 

 

W ośmioletniej szkole podstawowej. w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 

2018/2019, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji 

tych klas. 

 

W terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół szkół (szkoła 

podstawowa i gimnazjum), stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę 

podstawową.  

 

Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Zespoły szkół. 

 

 

Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego 

wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje 

się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

 

Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe 

gimnazjum i technikum, z dniem 1 września 2019 r. staje się pięcioletnim 

technikum. 

 

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa - 

staje się branżową szkołą I stopnia 

 

 Zmiany w strukturze szkolnictwa 



Zespoły szkół. 
 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowy zespół szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w 

drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie 

liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum 

  

Uchwała stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum 

 

Zmiany w strukturze szkolnictwa 



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Krzysztof Popiel 


