
Dariusz Skrzyński

Nowe prawo oświatowe
– zmiany organizacyjno-kadrowe

praktyczny poradnik
wzory dokumentów

(z suplementem elektronicznym)

ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Gdańsk 2017



Spis treści

Wprowadzenie ......................................................................................................................................7

Rozdział 1. Ustawy reformujące system oświaty ............................................................................9
1.1. Ustawa – Prawo oświatowe .......................................................................................................9
1.2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.............................................10

Rozdział 2. Terminarz wdrażania reformy oświatowej ...............................................................13
2.1. Terminy dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku........................................13
2.2. Terminy dla osób prowadzących niesamorządowe szkoły publiczne...............................17
2.3. Terminy dla osób prowadzących szkoły niepubliczne .......................................................28
2.4. Terminy dla dyrektorów przekształcanych/wygaszanych szkół .......................................35

Rozdział 3. Nowy ustrój szkół ..........................................................................................................41
3.1. Nowa struktura typów szkół ..................................................................................................41
3.2. Etapy wdrażania reformy oświatowej od 1 września 2017 r...............................................44

Rozdział 4. Dostosowanie sieci szkół .............................................................................................47
4.1. Etapy dostosowania sieci szkół w gminie i powiecie ..........................................................47
4.2. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół w gminie i powiecie ........48
4.3. Opinia kuratora oświaty .........................................................................................................50
4.4. Opinia związków zawodowych ..............................................................................................51
4.5. Podjęcie uchwał ostatecznych w sprawie dostosowania sieci szkół w gminie

i powiecie ..................................................................................................................................51
4.6. Niepodjęcie uchwał ostatecznych do 31 marca 2017 r. ......................................................53
4.7. Nowelizacja uchwał ostatecznych w sprawie sieci szkół w gminie i powiecie ................54
4.8. Harmonogram dostosowania sieci szkół w gminie i powiecie ..........................................54

Rozdział 5. Przekształcanie szkół samorządowych......................................................................57
5.1. Przekształcanie szkół podstawowych....................................................................................57
5.2. Przekształcanie gimnazjów ....................................................................................................58
5.3. Przekształcanie zasadniczych szkół zawodowych...............................................................62
5.4. Przekształcanie zespołów szkół .............................................................................................63
5.5. Przekształcanie liceów ogólnokształcących i techników ...................................................66
5.6. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.........................................................................66
5.7. Szkoły policealne .....................................................................................................................67
5.8. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego..............................................................67
5.9. Szkoły prowadzone przez ministrów ....................................................................................67
5.10. Przekształcenie szkół dla dorosłych ...................................................................................68

Rozdział 6. Przekształcanie szkół publicznych niesamorządowych.........................................71
6.1. Przekształcenie publicznej szkoły podstawowej niesamorządowej ..................................71
6.2. Przekształcenie publicznego gimnazjum niesamorządowego................................................73
6.3. Przekształcenie publicznej niesamorządowej zasadniczej szkoły zawodowej.................76

5



6.4. Przekształcenie publicznego niesamorządowego liceum ogólnokształcącego
i technikum ..............................................................................................................................76

Rozdział 7. Przekształcanie szkół niepublicznych.......................................................................79
7.1. Przekształcenie niepublicznych szkół podstawowych .......................................................79
7.2. Przekształcanie niepublicznych gimnazjów ........................................................................80
7.3. Przekształcanie niepublicznych liceów ogólnokształcących lub techników .....................84
7.4. Przekształcanie niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych...................................85

Rozdział 8. Tworzenie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.............................87
8.1. Nowe zasady przyjmowania arkusza organizacji roku szkolnego .....................................87
8.2. Terminarz tworzenia arkusza na rok szkolny 2017/2018 ...................................................88
8.3. Wskazówki dla dyrektora przy tworzeniu arkusza na rok 2017/2018 ..............................90
8.4. Aneksowanie zatwierdzonego arkusza organizacji .............................................................97

Rozdział 9. Zmiany kadrowe w przekształcanych szkołach .....................................................101
9.1. Sytuacja prawna nauczycieli przekształcanych szkół .......................................................101
9.2. Sytuacja prawna pracowników niepedagogicznych przekształcanych

szkół samorządowych............................................................................................................107
9.3. Informowanie pracowników o zmianie pracodawcy.........................................................113
9.4. Ruchy kadrowe w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 ...............................................116
9.5. Ruchy kadrowe w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi

w roku szkolnym 2017/2018.................................................................................................128
9.6. Ruchy kadrowy w gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 .............................................131
9.7. Ruch kadrowy w gimnazjach niesamorządowych i niepublicznych ..............................132
9.8. Ochrona przed zwolnieniem w okresie wdrażania reformy oświatowej ........................133

Rozdział 10. Sytuacja dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na stanowiskach
kierowniczych ..................................................................................................................................139

10.1. Kadra kierownicza szkół samorządowych .......................................................................139
10.2. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od 1 września 2017 r. ..........149
10.3. Wymogi dotyczące komisji konkursowej w konkursach na stanowisko dyrektora

szkoły w okresie reformy....................................................................................................154

Rozdział 11. Szczególne rozwiązania dotyczących praw i obowiązków
pracowniczych w okresie reformy.................................................................................................155

11.1. Regulacje dotyczące tylko nauczycieli gimnazjów..........................................................155
11.2. Regulacje dotyczące nauczycieli wszystkich typów szkół, również gimnazjów............158

Rozdział 12. Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone na stałe ........................................161
12.1. Weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela .........................161
12.2. Rozszerzenie okoliczności powodujących przedłużenie stażu awansu zawodowego.......162
12.3. Możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą ......................................163
12.4. Rozszerzenie okoliczności umożliwiających przejście na emeryturę z art. 88

Karty Nauczyciela ...............................................................................................................164
12.5. Doprecyzowanie zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły...........165

Rozdział 13. Zmiany w ustawie o systemie oświaty....................................................................167

Aneks
Wzory dokumentów .....................................................................................................................179
Podstawa prawna...........................................................................................................................197

6

Spis treści


