
PRAWO OšWIATOWE 

(reforma) 



Dlaczego wprowadzamy 

zmianŋ? 



Dlaczego wprowadzamy zmianŋ? 

ü Czňsta zmiana szkoğy i grupy r·wieŜniczej (6-letnia szkoğa podstawowa, 3-letnie 

gimnazjum, 3-letnie liceum). 

ü Powr·t do idei liceum og·lnoksztağcŃcego w miejsce Ăkursu przygotowawczego do 

egzaminu maturalnegoò. 

ü Ponowne wprowadzenie cyklicznoŜci etap·w szkolnych przez:  

ü wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej, 

ü przywr·cenie 4-letniego liceum og·lnoksztağcŃcego i 5-letniego technikum. 

ü Dokonanie zmian programowych, tak aby stworzyĺ system oŜwiatowy  

na miarň XXI wieku:  

ü treŜci podstawy programowej uğoŨone spiralnie. 

ü Ratowanie potencjağu polskiej edukacji (szkoğy, budynki, nauczyciele i ich 

doŜwiadczenie, centra lokalnej kultury). 

ü ĂMağe szkoğyò ï centra edukacji kulturalnej, Ăuczenie siň przez cağe Ũycieò w mağych 

Ŝrodowiskach. 

ü Zmniejszenie obwod·w i ograniczenie dowoŨenia dzieci. 

 



Dlaczego wprowadzamy zmianŋ? 

ü System wdroŨony w 1999 roku nie sprawdziğ siň: 

ü gimnazja nie wyr·wnujŃ szans edukacyjnych; 

ü gimnazja nie podnoszŃ jakoŜci nauczania; 

ü w praktyce powstağy gimnazja Ălepszeò i Ăgorszeò. 

 

ü Ze wzglňdu na niŨ demograficzny w ostatnich latach ğŃczono szkoğy w zespoğy 

gimnazj·w i szk·ğ podstawowych, co byğo niezgodne z zağoŨeniami powstania 

gimnazj·w. 



Dlaczego wprowadzamy zmianŋ? 

ü Wprowadzenie gimnazj·w i przedğuŨenie o rok nauki wedğug tego samego 

programu nie zaowocowağo wyr·wnaniem osiŃgniňĺ szkolnych mğodzieŨy  

z r·Ũnych Ŝrodowisk. 

 

ü Wyniki sprawdzianu wykazujŃ bardzo duŨe zr·Ũnicowanie ze wzglňdu na miejsce 

zamieszkania ucznia: miasto-wieŜ (rodzaj gminy) oraz region. 

 

ü WŜr·d uczni·w zmieniajŃcych czňsto typ szkoğy wyniki edukacyjne sŃ bardzo 

sğabe, a motywacja i samoocena na bardzo niskim poziomie. 

 

 

 



Dlaczego wprowadzamy zmianŋ? 

ü Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej zostağa praktycznie skr·cona do dw·ch lat, 

koncentracja godzin w przedmiotach rozszerzonych uniemoŨliwia ich normalnŃ 

realizacjň w ciŃgu dw·ch skr·conych lat. 

ü Fikcyjnym zabiegiem okazağo siň tzw. Ăprofilowanieò, czyli decyzja uczni·w  

o rozszerzeniach po klasie pierwszej. 

ü Zmarginalizowano i ograniczono do minimum nauczanie przedmiot·w 

przyrodniczych: zamiast fizyki, chemii, biologii i geografii ï w klasie drugiej i trzeciej 

LO ï przyroda; zamiast historii ï historia i spoğeczeŒstwo. 

ü Zdegradowano nauczanie przedmiot·w przyrodniczych ï w przyszğoŜci 

spowoduje to zapaŜĺ naukowo-cywilizacyjnŃ i zmniejszenie zatrudnienia 

nauczycieli przedmiot·w przyrodniczych oraz likwidacjň pracowni tych 

przedmiot·w. 

ü Brak korelacji jňzyka polskiego, historii i WOS oznacza niezrozumienie polskiego 

kodu kulturowego, systemu politycznego i ustrojowego Polski, ale takŨe 

funkcjonowania wsp·ğczesnego Ŝwiata i mechanizm·w politycznych. 

ü 26 z 37 rektor·w uczelni wyraziğo negatywnŃ ocenň przygotowania absolwent·w 

szk·ğ ponadgimnazjalnych do podjňcia studi·w ï wskazujŃc na zbyt kr·tki czas nauki 

w liceum. 

 

 

 



Dlaczego wprowadzamy zmianŋ? 

ü Ksztağcenie zawodowe wymaga szybkiego dostosowania do potrzeb rynku pracy.  

 

ü Szkoğa powinna odzyskaĺ swojŃ wychowawczŃ funkcjň.  

 

ü Wsparcia wymagajŃ dziağania na rzecz dzieci i mğodzieŨy ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

 

ü Kluczowe jest stworzenie sp·jnej i droŨnej struktury organizacji szk·ğ oraz wydğuŨenie 

okresu ksztağcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie r·wieŜniczej.  

 

ü Proponowane rozwiŃzania majŃ na celu: 

ü ograniczenie koniecznoŜci czňstej adaptacji uczni·w do nowych warunk·w 

uczenia siň (zmiana szkoğy i grupy r·wieŜniczej); 

ü uzyskiwaniu lepszych efekt·w ksztağcenia. 



Przygotowania  

 



Przygotowania  

ü Dotychczasowe wprowadzone zmiany:  

ü zniesienie obowiŃzku szkolnego dla 6-latk·w; 

ü likwidacja sprawdzianu dla sz·stoklasist·w; 

ü ograniczenie biurokracji; 

ü uszczelnienie systemu dotacji dla szk·ğ niepublicznych; 

ü odwoğanie od wyniku egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzajŃcego 

kwalifikacje w zawodzie do niezaleŨnej Komisji ArbitraŨu Egzaminacyjnego; 

ü wdroŨenie pilotaŨu szerokopasmowego internetu dla szk·ğ; 

ü zmiana rozporzŃdzenia dotyczŃcego sklepik·w szkolnych; 

ü uruchomienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

ü ujednolicenie gratyfikacji dla nauczycieli, kt·rzy uzyskali tytuğ profesora oŜwiaty; 

ü wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeŒ dyscyplinarnych dla nauczycieli. 



Przygotowania ð og·lnopolska debata 

ü Pierwsza w historii og·lnopolska debata publiczna z udziağem wszystkich 

zainteresowanych oŜwiatŃ.  

 

ü Spotkania ekspert·w w MEN pracujŃcych w kilkunastu grupach tematycznych.  

 

ü KilkadziesiŃt debat w ministerstwie, w kt·rych wziňğo udziağ 944 uczestnik·w. 

 

ü Blisko 200 spotkaŒ w cağym kraju, w kt·rych udziağ wziňğo blisko 20 tys. os·b. 

 

ü 130 spotkaŒ kierownictwa MEN z samorzŃdowcami, nauczycielami, rodzicami, 

przedsiňbiorcami, zwiŃzkami zawodowymi, dyrektorami szk·ğ i uczniami. 



Co przed nami?  



Co przed nami?  

ü Ustawa - Prawo oŜwiatowe jako jeden z kilku planowanych projekt·w ustaw 

zmieniajŃcych system edukacji ï od 16 wrzeŜnia konsultacje spoğeczne  

i uzgodnienia miňdzyresortowe. 

 

ü W ciŃgu najbliŨszych lat kolejne projekty ustaw dotyczŃce: 

ü finansowania; 

ü egzamin·w zewnňtrznych; 

ü wspierania rozwoju dziecka i ucznia. 



Docelowa struktura  



Docelowa struktura szkolnictwa  

- zmiany z mocy ustawy  

Tworzy siň 8-letnia szkoğa podstawowa 

SP6 ý SP8  

LO3 ý LO4   

TECH4 ý TECH5 

ZSZ ý BS I 

Tworzy siň 4-letnie liceum og·lnoksztağcŃce 

Tworzy siň 5-letnie technikum 

Tworzy siň branŨowa szkoğa I i II stopnia (3+2) 



ü Od 1 wrzeŜnia 2017 roku 6-letnia szkoğa podstawowa stanie siň 8-letniŃ szkoğŃ 

podstawowŃ.  

 

ü Od 1 wrzeŜnia 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej 

szkoğy podstawowej stanŃ siň uczniami, nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoğy 

podstawowej. 

 

ü 1 wrzeŜnia 2017 roku w 8-letniej szkole podstawowej rozpocznŃ naukň pierwsi 

uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej 6-letniej szkoğy 

podstawowej). 

 

 

Szkoġa podstawowa 



ü W roku szkolnym 2017/2018 nie bňdzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Od 1 wrzeŜnia 

2017 r. nie bňdzie klasy I, a w latach nastňpnych kolejnych klas dotychczasowego 

gimnazjum.  

 

ü Wygaszanie gimnazjum moŨe byĺ realizowane w r·Ũnych wariantach np. poprzez: 

ü przeksztağcenie gimnazjum w 8-letniŃ szkoğň podstawowŃ lub wğŃczenie gimnazjum 

do 8-letniej szkoğy podstawowej; 

ü przeksztağcenie gimnazjum w liceum og·lnoksztağcŃce, technikum lub w branŨowŃ 

szkoğň I stopnia; 

ü wğŃczenie gimnazjum do liceum og·lnoksztağcŃcego albo technikum; 

ü przeksztağcanie zespoğ·w, w skğad kt·rych wchodzŃ gimnazja. 

 

ü Decyzja, co do formy i czasu przeksztağcenia gimnazjum naleŨy do kompetencji 

odpowiednio: 

ü samorzŃdu prowadzŃcego gimnazjum; 

ü osoby prawnej niebňdŃcej jednostkŃ samorzŃdu terytorialnego lub osoby fizycznej 

prowadzŃcej dotychczasowe gimnazjum, o ile zmiany nie nastŃpiŃ z mocy ustawy 

Gimnazjum  



Liceum Og·lnoksztaġcņce 

ü Dotychczasowe 3-letnie liceum og·lnoksztağcŃce od 1 wrzeŜnia 2019 r. stanie siň  

4-letnim liceum og·lnoksztağcŃcym. 

 

ü Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum og·lnoksztağcŃcego dla absolwent·w 

8-letniej szkoğy podstawowej bňdzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020. 

 

ü Od 1 wrzeŜnia 2020 r. bňdzie stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum 

og·lnoksztağcŃcego. Na rok szkolny 2020/2021 nie bňdzie postňpowania 

rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego 3-letniego liceum og·lnoksztağcŃcego, w 

kt·rym do czasu ukoŒczenia cyklu ksztağcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w 

oddziağach 3-letniego liceum og·lnoksztağcŃcego uczyĺ siň bňdŃ ostatni absolwenci 

wygaszonego gimnazjum. 

 



Technikum  

ü Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 wrzeŜnia 2019 r. zostanie przeksztağcone  

w 5-letnie technikum.  

 

ü Do roku 2019/2020 bňdzie trwağa rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego 

technikum (dla absolwent·w gimnazjum). 

 

ü Na rok szkolny 2019/2020 i p·Ŧniejsze lata bňdzie funkcjonowağa rekrutacja  

do 5-letniego technikum (dla absolwent·w 8-letniej szkoğy podstawowej). 

 

ü W latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 w 5-letnim technikum bňdŃ prowadzone 

klasy dotychczasowego 4-letniego technikum (odpowiednio klasy I-IV). 



Zesp·ġ szk·ġ  

(szkoğa podstawowa i gimnazjum) 

ü Od 1 wrzeŜnia 2017 r. zesp·ğ szk·ğ, w skğad kt·rego wchodzi dotychczasowa  

6-letnia szkoğa podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie siň 8-letniŃ szkoğŃ 

podstawowŃ. 

 

ü W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej bňdŃ takŨe klasy 

dotychczasowego gimnazjum, aŨ do momentu ich wygaszenia. 

 

ü Uczniowie tych klas otrzymujŃ Ŝwiadectwa, ustalone dla dotychczasowych 

gimnazj·w, opatrzone pieczňciŃ gimnazjum. 



Zesp·ġ szk·ġ  

(gimnazjum i szkoğa ponadgimnazjalna) 

ü Od 1 wrzeŜnia 2017 r. zesp·ğ szk·ğ, w skğad kt·rego wchodzi gimnazjum i zasadnicza 

szkoğa zawodowa stanie siň 3-letniŃ branŨowŃ szkoğŃ I stopnia. 

 

ü Od 1 wrzeŜnia 2019 r. zesp·ğ szk·ğ, w skğad kt·rego wchodzi gimnazjum i liceum 

og·lnoksztağcŃce stanie siň 4-letnim liceum og·lnoksztağcŃcym. 

 

ü Od 1 wrzeŜnia 2019 r. zesp·ğ szk·ğ, w skğad kt·rego wchodzi gimnazjum i technikum 

ï stanie siň 5-letnim technikum. 

 

ü SamorzŃd prowadzŃcy dotychczasowy zesp·ğ w drodze uchwağy przeksztağci zesp·ğ 

w 4-letnie liceum og·lnoksztağcŃce albo 5-letnie technikum.  

 



BranŮowa szkoġa I stopnia 

ü Od 1 wrzeŜnia 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoğa zawodowa stanie 

siň trzyletniŃ branŨowŃ szkoğŃ I stopnia.  

 

ü Na rok szkolny 2017/2018 nie bňdzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych 

trzyletnich zasadniczych szk·ğ zawodowych, co oznacza, Ũe od 1 wrzeŜnia 2017 r. 

nie bňdzie pierwszej klasy zasadniczej szkoğy zawodowej, a w nastňpnych latach 

kolejnych klas.  

 

ü Od roku szkolnego 2017/2018 bňdzie prowadzona rekrutacja kandydat·w do klasy 

pierwszej branŨowej szkoğy I stopnia.  

 

ü Na lata szkolne 2017/2018 ï 2019/2020 do branŨowej szkoğy I stopnia bňdzie 

przeprowadzana rekrutacja absolwent·w gimnazjum, natomiast na lata szkolne 

2019/2020 i p·Ŧniejsze przeprowadzana bňdzie rekrutacja absolwent·w 8-letniej 

szkoğy podstawowej.  



BranŮowa szkoġa II stopnia 

ü Pierwsi absolwenci ukoŒczŃ branŨowŃ szkoğň I stopnia w 2020 roku, w zwiŃzku  

z tym planuje siň utworzenie branŨowej szkoğy II stopnia od 1 wrzeŜnia 2020 r.  

oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydat·w na rok szkolny 2020/2021. 



Warianty przeksztaġceŗ 



Warianty przeksztaġceŗ 

dla lat 2017-2019 

GIM ýý LO3 + oddziaġy GIM 

GIM ýý TECH4  + oddziaġy GIM  

GIM ýý SP8 + oddziaġy GIM  

GIM ýý BS1  



Szkoġy niesamorzņdowe 



 Niesamorzņdowe szkoġy publiczne  

ü 633 publiczne szkoğy podstawowe (407 z obwodami) 

ü 182 gimnazja (w tym 12 dla dorosğych) 

ü 44 zasadnicze szkoğy zawodowe 

ü 105 lice·w (20 dla dorosğych) 

ü 36 technik·w 

Szkoğy publiczne prowadzone przez podmioty inne niŨ jednostki 

samorzŃdu terytorialnego (1030): 



Niesamorzņdowe szkoġy  

- zmiany z mocy ustawy  

Tworzy siň 8-letnia szkoğa podstawowa 

SP6 ý SP8  

LO3 ý LO4   

TECH4 ý TECH5 

ZSZ ý BS I 

Tworzy siň 4-letnie liceum og·lnoksztağcŃce 

Tworzy siň 5-letnie technikum 

Tworzy siň branŨowa szkoğa I i II stopnia (3+2) 



 Niesamorzņdowe szkoġy 

ü Zmiany z mocy ustawy 

 

ü Do 30 czerwca 2017 r.: 

üwykaz nauczycieli z informacjŃ o kwalifikacjach; 

üprojekt aktu zağoŨycielskiego; 

üzobowiŃzanie do zapewnienia warunk·w dziağania szkoğy, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunk·w nauki, wychowania i opieki; 

üzobowiŃzanie do przestrzegania przepis·w dotyczŃcych publicznych szk·ğ. 

 

ü Zmiany z inicjatywy organu prowadzŃcego 

ü Osoba prawna niebňdŃca jednostkŃ JST lub osoba fizyczna prowadzŃca SP 

 

ü Do 31 stycznia 2017 r: 

üwniosek o zmianň zezwolenia w zakresie zwiňkszenia liczby klas (dotyczy 

np. szk·ğ z klasami 1-3); 

ü informacja o zamiarze likwidacji; 

üoŜwiadczenie o rezygnacji z ustalonego obwodu lub wniosek o zmianň 

obwodu 



ü Szkoğa podstawowa prowadzona przez osobň prawnŃ niebňdŃcŃ JST lub osobň 

fizycznŃ od 1 wrzeŜnia 2017 roku moŨe staĺ siň 8-letniŃ szkoğŃ podstawowŃ,  

o ile w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu jednostki 

samorzŃdu terytorialnego, kt·ry wydağ zezwolenie na zağoŨenie szkoğy o zamiarze 

likwidacji oraz w terminie do 30 czerwca 2017 roku przedğoŨy wğaŜciwemu organowi 

dokumenty okreŜlone w ustawie.  

 

ü Organ, kt·ry wydağ zezwolenie na zağoŨenie szkoğy moŨe zmieniĺ obw·d publicznej 

szkole podstawowej prowadzonej przez osobň prawnŃ niebňdŃcŃ jednostkŃ 

samorzŃdu terytorialnego lub osobň fizycznŃ, po uzgodnieniu zmiany z osobŃ 

prowadzŃcŃ szkoğň. 

 

ü Organ prowadzŃcy szkoğň publicznŃ moŨe w terminie do 31 stycznia 2017 r. zğoŨyĺ 

wğaŜciwemu organowi JST oŜwiadczenie o rezygnacji z ustalonego obwodu tej szkoğy. 

 

Przeksztaġcanie niepublicznych  

szk·ġ podstawowych 



Uchwaġa JST  

dostosowujņca sieļ szk·ġ 

ü Organ wykonawczy JST opracuje projekt uchwağy w sprawie dostosowania sieci szk·ğ 

do nowego ustroju szkolnego: 

  

ü Organy wykonawcze JST przekazujŃ projekt uchwağy, w terminie do dnia  

17 lutego 2017 r. wğaŜciwemu KO. 

ü Kurator oŜwiaty opiniuje projekt uchwağy w ciŃgu 21 dni od dnia otrzymania nie 

p·Ŧniej jednak niŨ do dnia 11 marca 2017 r. 

ü Opinia kuratora oŜwiaty zawiera w szczeg·lnoŜci ocenň zgodnoŜci z prawem 

rozwiŃzaŒ zaproponowanych w projekcie uchwağy oraz ocenň w zakresie 

zapewnienia przez JST moŨliwoŜci realizacji obowiŃzku szkolnego i obowiŃzku 

nauki dzieci i mğodzieŨy zamieszkağej na terenie danego powiatu.  

ü Opinia kuratora oŜwiaty jest wiŃŨŃca i nie sğuŨy od niej zaŨalenie. Na opinie sğuŨy 

skarga do sŃdu administracyjnego. 

ü Organy stanowiŃce JST po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oŜwiaty, 

podejmujŃ uchwağň w terminie do dnia 31 marca 2017 r. 



Nauczyciele  

ü Od 1 wrzeŜnia 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujŃcych szkoğach z 

urzňdu stanŃ siň nauczycielami szk·ğ utworzonych w ramach nowego systemu. 

Oznacza to, Ũe z mocy prawa nauczyciele: 

ü dotychczasowych 6-letnich szk·ğ podstawowych stanŃ siň nauczycielami 8-

letnich szk·ğ podstawowych; 

ü dotychczasowej zasadniczej szkoğy zawodowej stanŃ siň nauczycielami 

branŨowej szkoğy I stopnia; 

ü zespoğu szk·ğ, w skğad kt·rego wchodzi dotychczasowa szeŜcioletnia szkoğa 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stajŃ siň nauczycielami oŜmioletniej 

szkoğy podstawowej. 

 

ü Od 1 wrzeŜnia 2019 r. nauczyciele: 

ü dotychczasowego czteroletniego technikum stanŃ siň nauczycielami 

piňcioletniego technikum; 

ü dotychczasowego trzyletniego liceum og·lnoksztağcŃcego stanŃ siň 

nauczycielami czteroletniego liceum og·lnoksztağcŃcego. 

 



Wsparcie dla nauczycieli  

(od 2017 r.) 

ü Chcemy, aby w okresie przejŜciowym, tj. od dnia wejŜcia w Ũycie ustawy do 31 

sierpnia 2019 roku podjňcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela 

zatrudnionego w peğnym wymiarze zajňĺ, w inne szkole, wymagağo uzyskania 

pisemnej zgody dyrektora szkoğy, w kt·rej zatrudniony jest ten nauczyciel. 

RozwiŃzanie to pozwoli na zyskanie dodatkowych miejsc pracy i umoŨliwi podjňcie 

zatrudnienia nauczycielom z gimnazj·w, w kt·rych wygaszane jest ksztağcenie. 

 

ü Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracň 

na czas nieokreŜlony (bez wzglňdu na wymiar zatrudnienia) bňdzie m·gğ byĺ 

przeniesiony na wğasnŃ proŜbň lub z urzňdu za jego zgodŃ na inne stanowisko w tej 

samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowoŜci, na takie same lub inne 

stanowisko. 

 

ü W okresie przejŜciowym nie bňdzie moŨna przenosiĺ nauczycieli mianowanych bez 

ich zgody. Decyzja o ewentualnym przeniesieniu naleŨy do samego nauczyciela.  

ü Nauczyciel zatrudniony w wygaszanym lub przeksztağcanym gimnazjum bňdzie m·gğ 

kontynuowaĺ wczeŜniej rozpoczňty staŨ na kolejny stopieŒ awansu zawodowego, 

bez wzglňdu na wymiar zatrudnienia. 



Wsparcie dla nauczycieli  

(od 2017 r.) 

ü Liczba oddziağ·w klas 7 i 8 bňdzie wiňksza niŨ byğaby liczba klas I i II gimnazjalnych. 

Na podstawie danych SIO szacowane jest ponad 5 tys. oddziağ·w wiňcej. Oznacza  

to zwiňkszenie zatrudnienia nauczycieli. 

 

ü Aby uğatwiĺ przepğyw informacji o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, a tym 

samym umoŨliwienia nauczycielom poszukiwania nowego zatrudnienia, dyrektorzy 

szk·ğ poszukujŃcy nauczycieli do pracy bňdŃ informowali kuratora oŜwiaty o wolnych 

stanowiskach pracy (do 2023 r.). 

 

ü Kurator oŜwiaty bňdzie udostňpniağ te informacje na stronie internetowej. W okresie 

przejŜciowym pierwszeŒstwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla 

nauczycieli bňdzie przysğugiwağo nauczycielom przebywajŃcym w stanie nieczynnym. 

 


