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P r a w o  n i e  m u s i  b y ć  t r u d n e 
Nowy ustrój szkolny wprowadzany od 1.09.2017 r. spowoduje istotne zmiany w kształceniu zawodowym. 
W systemie oświaty pojawią się nowe typy szkół: branżowa szkoła I i II stopnia, a dotychczasowe cztero-
letnie technikum zostanie przekształcone w technikum o pięcioletnim okresie kształcenia. Zmianie ulegną 
również: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawa programowa kształcenia w zawodach, 
ramowe plany nauczania, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz formuła egzaminu matural-
nego dla absolwentów technikum. 

Publikacja Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym opisuje:
–  wskazane zmiany w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz związane z nimi obowiązki organów 

prowadzących,
–  sytuację prawną dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznej dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej,
–  zasady rekrutacji do szkół branżowych w okresie przejściowym dla absolwentów gimnazjum, a także absol-

wentów ośmioletniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia,
–  terminy wprowadzania zmian, w tym także w okresie przejściowym. 

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:
–  w jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, jeśli organ prowadzący nie planuje prze-

kształcenia jej z dniem 1.09.2017 r. w szkołę branżową,
–  czy dyrektor musi występować o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, jeśli od 1.09.2017 r. szkoła 

branżowa I stopnia będzie kształcić w dotychczasowych zawodach,
–  czy w branżowej szkole I stopnia po reformie oświaty nie będzie już godzin przeznaczonych na naukę języka 

obcego zawodowego.

Opracowanie zawiera również informacje dotyczące przekształcania publicznych zasadniczych szkół zawodo-
wych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz 
niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych. 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów 
przekształcanych szkół zawodowych oraz techników. Ze względu na poruszaną tematykę opracowanie może 
być też wykorzystane przez przedstawicieli organów prowadzących oraz prowadzących nadzór nad wymienio-
nymi jednostkami. 

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować prze-
pisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta 
forma  materiałów dostępnych  zarówno w wersji  papierowej,  jak  i on-line  ułatwia codzienne ich użytkowanie 
oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
–  podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
–  praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia 

oraz praktykę stosowania,
–  wzory pism i dokumentów,
–  wzory regulaminów i procedur postępowania,
–  odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
–  orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania 

szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.
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Akty prawne

ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

ustawa z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1184)

ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)

ustawa z 23.06.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1010)

ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ra-
mowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz.U. poz. 624 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.12.2016 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 2094)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.03.2017 r. w sprawie klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.03.2017 r. w sprawie prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełnia-
jącego na lata 2017/18–2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów bę-
dących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz. 586)

@  DOSTĘP  
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rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.03.2017 r. w sprawie prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełnia-
jącego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.03.2017 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.03.2017 r. w sprawie podsta-
wy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.05.2014 r. w sprawie 
rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630)
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Wykaz skrótów

Akty prawne

nowa podstawa 
programowa

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. poz. 356)

n.r.k.z. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622)

n.r.r.p.n. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów na-
uczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703)

Przep.wpr./ 
Przepisy  

wprowadzające

ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60)

r.k.z. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 13.12.2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 2094)

r.p.p.k.o. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. poz. 977 ze zm.)

r.p.p.k.z. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860)



1212

r.p.p.r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzu-
pełniającego na lata 2017/18–2019/20 do trzylet-
niego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandy-
datów będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum (Dz.U. poz. 586)

r.p.r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 16.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzu-
pełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek (Dz.U. poz. 610)

r.r.r.p. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy 
(Dz.U. poz. 630)

r.r.s. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz.U. poz. 624 ze zm.)

s.r.r.p.n. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów naucza-
nia w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 ze zm.)

u.p.o. ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

u.p.z.i.r.p. ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 645 ze zm.)

u.s.m.p. ustawa z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1184)

u.s.o. ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

z.u.s.o. ustawa z 23.06.2016 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1010)

Inne

KKZ kwalifikacyjne kursy zawodowe

PRK Polska Rama Kwalifikacji
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Piktogramy

szukaj na podanej stronie

! ważne

osoba odpowiedzialna

dokumentacja

termin

podstawa prawna z komentarzem

komentarz

pytanie

uczestnicy
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Słowo wstępne

Ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) przyniosły zasad-
nicze zmiany w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu oświaty. Dotyczą one 
m.in. ustroju szkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego, finansowania oświaty, 
organizacji nadzoru pedagogicznego, systemu egzaminów zewnętrznych, doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, ruchu kadrowego i wielu innych spraw wynikających 
z tych zmian. W odpowiedzi na realne wyzwania dla kadry kierowniczej oświaty 
w zakresie określonego problemu powstała ta książka.

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagających 
zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu 
odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej, uwzględniająca zmiany w syste-
mie oświaty. Przejrzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, 
jak i on-line ułatwia codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i dru-
kowanie dokumentów.

Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składa się nań:
 • podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek,
 • praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę 

na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wzory regulaminów i procedur postępowania,
 • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta-

rzających się, jak i ze specyficznych problemów,
 • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu 

organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków na-
uczycieli.

Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej:
 • podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom praw-

nym,
 • ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej,
 • graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów,
 • marginesy pozwalające na prowadzenie notatek,
 • format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału,
 • duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in-

formacji,
 • wzory dokumentów i regulaminów,
 • procedury opisujące poszczególne zadania i proces postępowania,
 • możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur 

dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej.
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Częste zmiany prawa w zakresie organizacji oświaty, szybkość ich wprowadzania, 
niejasność przepisów skutkują problemami interpretacyjnymi, na które zwraca rów-
nież uwagę Biuro Analiz Sejmowych. Niezrozumienie potwierdzają pytania kierowa-
ne do redakcji Lex Prawo Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – lidera 
informacji prawnej.

Z drugiej strony dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało-
kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po-
winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmac-
nia autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem 
błędów.

W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukazały się następujące tytuły kierowane 
zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących:
 • Kontrola zarządcza w oświacie,
 • Rekrutacja do przedszkoli (wydania z 2015 r. i 2016 r.),
 • Rekrutacja do szkół,
 • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.

Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy 
serię ABC Praktyki Prawa Oświatowego – zachęcamy do lektury oraz wykorzy-
stywania materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej 
www.praktykaprawa.oswiata.abc.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane pub-
likacje pomogą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować 
zapisane w nich prawa, obowiązki i procedury.

Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska SA
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I. Przekształcanie zasadniczych szkół 
zawodowych w szkoły branżowe

1. Wprowadzenie

Jednym z założeń reformy ustroju szkolnego jest zmiana formuły funkcjo-
nowania szkół zawodowych. Reforma ustroju szkolnego zakłada funkcjo-
nowanie dwustopniowych szkół branżowych. Z systemu oświaty znikną 

natomiast zasadnicze szkoły zawodowe, które ulegną stopniowemu wygaśnięciu. 
Poniższe opracowanie opisuje założenia reformy, obowiązki organów prowadzą-
cych, a także sytuację prawną dyrektora dotychczasowej zasadniczej szkoły zawo-
dowej i zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Agata Piszko
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2. Stopniowe wygaszanie dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych

Wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły 
zawodowej planowane jest od dnia 1.09.2017 r. Natomiast wprowadzenie 
szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia 
planowane jest od roku szkolnego 2020/21. Zgodnie z zapisem art. 162 ust. 1 ustawy 
z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60) – dalej Przep.wpr., z dniem 1.09.2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła 
zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 
lit. c ustawy z 14.12 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – dalej u.p.o. 
Przekształcenie następuje z mocy prawa, jednakże organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały, w której stwier-
dzi przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia. 
Organ stanowiący będzie zobligowany do podjęcia uchwały ( WZÓR 1 ) w terminie 
do dnia 30.11.2017 r. Podjęta uchwała stanowi akt założycielski branżowej szkoły 
I stopnia w rozumieniu przepisów u.p.o. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do 
klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podsta-
wowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/20. Konsekwentnie na rok szkolny 
2017/18 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotych-
czasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Z dniem 1.09.2017 r. nastąpi 
likwidacja klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych 
latach – kolejnych klas tej szkoły.
Klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą funkcjonować do cza-
su ich likwidacji. W latach szkolnych 2017/18–2019/20 w branżowej szkole I stopnia 
prowadzone będą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – będą to 
odpowiednio klasy II i III. Do tych klas będą miały zastosowanie dotychczasowe 
przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych, a uczniowie tych klas otrzy-
mają świadectwa ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, 
opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.
Z planowanymi zmianami związany jest obowiązek uchwalenia statutów. Zgodnie 
z zapisem art. 322 ust. 3 Przep.wpr. branżowe szkoły I stopnia, które powstały w wy-
niku przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, muszą uchwalić statuty do 
dnia 30.11.2017 r.

WZÓR 1
   s. 79

@ DOSTĘP  
ON-LINE
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WZÓR 1
   s. 79

@ DOSTĘP  
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3. Przekształcenie zespołów szkół

Przepisy wprowadzające odrębnie regulują kwestię przekształcenia 
zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w zespole. Zgodnie 
z zapisem art. 196 ust. 1 Przep.wpr. z dniem 1.09.2017 r. zespół szkół, 

w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje 
się branżową szkołą I stopnia. W latach szkolnych – odpowiednio – 2017/18 i 2018/19 
w branżowej szkole I stopnia powstałej w wyniku przekształcenia zespołu szkół 
prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum aż do czasu likwidacji tych 
klas. Wobec tych klas będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące gimna-
zjów, a uczniowie otrzymają świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimna-
zjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która była organem pro-
wadzącym dotychczasowy zespół, będzie zobowiązany do stwierdzenia w drodze 
uchwały ( WZORY 2 I 3 ) przekształcenia tegoż zespołu w branżową szkołę I stopnia. 
Organ stanowiący będzie zobowiązany do podjęcia przedmiotowej uchwały w ter-
minie do dnia 30.11.2017 r. Uchwała ta będzie stanowić akt założycielski branżowej 
szkoły I stopnia (art. 196 ust. 2 i 3 Przep.wpr.).

Pytania

Rada gminy chce podjąć uchwałę o włączeniu do zespołu szkół technikum 
z dniem 1.09.2017 r. Obecnie w zespole szkół funkcjonuje zasadnicza szkoła 
zawodowa. Od 1.09.2017 r. z mocy prawa zasadnicze szkoły zawodowe 

mają zostać przekształcone w szkoły branżowe I stopnia.
Czy w projekcie uchwały wśród szkół zespołu szkół powinna być wymieniona szkoła 
branżowa I stopnia zamiast obecnej zasadniczej szkoły zawodowej?
Czy podstawą prawną uchwały powinny być: art. 5 ust. 5b, art. 5c pkt 2, art. 58 
ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1 i 5 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.?

Odpowiedź

W składzie zespołu należy wymienić szkołę branżową I stopnia.

Na podstawie art. 307 ust. 2 Przep.wpr. czynności podejmowane na rok szkolny 
2017/18 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, 
wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty są podejmo-
wane m.in. zgodnie z przepisami u.p.o. Z tego względu w uchwale rady gminy o za-
miarze włączenia technikum, wymieniając skład zespołu szkół od dnia 1.09.2017 r., 
należy wymienić szkołę branżową I stopnia, która powstanie z przekształcenia do-
tychczasowej szkoły zawodowej. W razie podejmowania przedmiotowej uchwały 
już po podjęciu uchwały w sprawie sieci szkół, która będzie zawierała akt założy-

WZÓR 3
   s. 81

@  DOSTĘP  
ON-LINE

WZÓR 2
   s. 80

@  DOSTĘP  
ON-LINE
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cielski, w tym nazwę szkoły branżowej I stopnia, szkołę branżową I stopnia należy 
ująć w przedmiotowej uchwale (art. 210 ust. 4 pkt 1 Przep.wpr.).
W podstawie prawnej uchwały należy powołać obowiązujące do dnia 31.08.2017 r. 
przepisy u.s.o.: art. 5 ust. 5b u.s.o. (dotyczący zawarcia porozumienia w sprawie 
prowadzenia szkoły, której prowadzenie nie należy do zadań własnych gminy), 
art. 5c pkt 1 u.s.o. (określający kompetencje rady gminy w zakresie włączenia szkoły 
do zespołu), art. 58 ust. 1 i 6 u.s.o. (dotyczący aktu założycielskiego zespołu szkół), 
art. 62 ust. 1 i 5 u.s.o. (dotyczący tworzenia zespołu i włączania do niego kolejnych 
szkół).

Pytanie

W jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, gdy 
organ prowadzący nie ma zamiaru przekształcenia jej z dniem 1.09.2017 r. 
w szkołę branżową?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 162 ust. 1 Przep.wpr. z dniem 1.09.2017 r. dotychczasowa zasadnicza 
szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 2 lit. c u.p.o. Jeżeli w opisanej w pytaniu sytuacji organ prowadzący nie chce 
prowadzić od 1.09.2017 r. publicznej branżowej szkoły I stopnia, to może ją zlikwi-
dować na zasadach i w trybie określonych w art. 59 u.s.o.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 u.s.o. szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może 
być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżo-
nym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów 
(w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia 
szkół danego typu. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 
oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana 
w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w in-
nej szkole (art. 59 ust. 1a u.s.o.). Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez 
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu po-
zytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej pro-
wadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej 
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą 
organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie (art. 59 ust. 2 u.s.o.).
Zgodnie z art. 59 ust. 2c u.s.o. opinia kuratora oświaty jest wydawana w drodze 
postanowienia, na które przysługuje:
 1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypad-

ku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;

Piotr Gąsiorek
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P r a w o  n i e  m u s i  b y ć  t r u d n e 
Nowy ustrój szkolny wprowadzany od 1.09.2017 r. spowoduje istotne zmiany w kształceniu zawodowym. 
W systemie oświaty pojawią się nowe typy szkół: branżowa szkoła I i II stopnia, a dotychczasowe cztero-
letnie technikum zostanie przekształcone w technikum o pięcioletnim okresie kształcenia. Zmianie ulegną 
również: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawa programowa kształcenia w zawodach, 
ramowe plany nauczania, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz formuła egzaminu matural-
nego dla absolwentów technikum. 

Publikacja Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym opisuje:
–  wskazane zmiany w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz związane z nimi obowiązki organów 

prowadzących,
–  sytuację prawną dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznej dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej,
–  zasady rekrutacji do szkół branżowych w okresie przejściowym dla absolwentów gimnazjum, a także absol-

wentów ośmioletniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia,
–  terminy wprowadzania zmian, w tym także w okresie przejściowym. 

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:
–  w jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, jeśli organ prowadzący nie planuje prze-

kształcenia jej z dniem 1.09.2017 r. w szkołę branżową,
–  czy dyrektor musi występować o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, jeśli od 1.09.2017 r. szkoła 

branżowa I stopnia będzie kształcić w dotychczasowych zawodach,
–  czy w branżowej szkole I stopnia po reformie oświaty nie będzie już godzin przeznaczonych na naukę języka 

obcego zawodowego.

Opracowanie zawiera również informacje dotyczące przekształcania publicznych zasadniczych szkół zawodo-
wych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz 
niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych. 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów 
przekształcanych szkół zawodowych oraz techników. Ze względu na poruszaną tematykę opracowanie może 
być też wykorzystane przez przedstawicieli organów prowadzących oraz prowadzących nadzór nad wymienio-
nymi jednostkami. 

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować prze-
pisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta 
forma  materiałów dostępnych  zarówno w wersji  papierowej,  jak  i on-line  ułatwia codzienne ich użytkowanie 
oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
–  podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
–  praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia 

oraz praktykę stosowania,
–  wzory pism i dokumentów,
–  wzory regulaminów i procedur postępowania,
–  odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
–  orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania 

szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.
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