
Informacja w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe 

 

Podpisana ustawa opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych 

w ustawie – Prawo oświatowe. Ustawa zawiera również zmiany w innych ustawach, 

stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego. 

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 

gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej 

zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, 

zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała: 

1) 8-letnią szkołę podstawową, 

2) 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

3) 5-letnie technikum, 

4) 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

5) 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

6) 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

7) szkołę policealną.  

W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przyjęto, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązany będzie w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku stwierdzić to 

przekształcenie w drodze uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się 

uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu  

1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie 

klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy  

1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Analogiczne rozwiązania 

przyjęto w przypadku dotychczasowej sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną. Stosownie do wprowadzonych zmian ustrojowych przepisami przejściowymi objęto 

również szkoły niepubliczne, zapewniając możliwość kontynuowania i doskonalenia oferty 

edukacyjnej w ramach tej formy realizacji zadań oświatowych. 

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez: 

1) przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub 
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2) włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, 

3) przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum, 

4) włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,  

5) przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie 

gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej 

szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne 

gimnazjum. Ustawa określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych 

zmian.  

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie 

się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Natomiast z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie 

się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 

nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Natomiast do czasu ukończenia cyklu kształcenia, 

czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r., w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć 

się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum. 

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym 

będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń 

klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 

2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem 

klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma 

promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku 

szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i 

liceum ogólnokształcące, stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

Ustawa przewiduje przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej 

trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok 

szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich 

zasadniczych szkół zawodowych, natomiast będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do 
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klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 

branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, na 

rok szkolny 2019/2020 i na lata późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach, w których zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego przewidziano kształcenie w tym typie szkoły.  

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym 

utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi z dniem 1 września 2020 r., a pierwsza 

rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. 

Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie 

przekształcone w pięcioletnie technikum. Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja 

do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na 

rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego 

technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 

nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, 

że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a 

w następnych latach kolejnych klas.  

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będą 

podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu). 

Z mocy prawa nauczyciele: 

a) dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół 

podstawowych, 

b) dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I 

stopnia, 

c) dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego 

technikum, 

d) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

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

1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, które 

wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; 
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2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 

49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, 

art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–

357 i art. 360–368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

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

2017 r.; 

4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b 

ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, 

art. 105 i art. 337–346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.; 

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

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

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

 


