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Nowy ustrój szkolny – najczęściej zadawane pytania 

Szkoły niepubliczne aktualizacja: 12.01.2017 

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U., poz. 59) 

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz.U., poz.60) 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Czy organ prowadzący niepubliczną 6 - letnią szkołę podstawową jest 
zobowiązany do podjęcia czynności w związku z przekształceniem tej 
szkoły w 8-letnią niepubliczną szkołę podstawową? 
Tak. Zgodnie z art. 125 Przepisów wprowadzających:  
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba 
fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę 
podstawową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., jest zobowiązana 
przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał 
wpisu do ewidencji szkół niepublicznych dokumenty, informacje, 
zobowiązanie wymienione w art. 125 ust. 1 pkt-1-6tj.: 
 1)wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej 
ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli 
oraz informację o ich kwalifikacjach;  
2)statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do 
przepisów ustawy – Prawo oświatowe;  

 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 
ustawy – Prawo oświatowe;  
 
4) informację o miejscu prowadzenia szkoły;  

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:  

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

b) realizację innych zadań statutowych;  

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki.  

 

 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Jakie są konsekwencje nieprzedłożenia dokumentów,  
o których mowa w art. 125 Przepisów wprowadzających…? 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów dotychczasowa 
niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 
1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą 
podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i 
ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji 
podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo 
oświatowe.  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
• Czy organ prowadzący niepubliczną sześcioletnią szkołę 

podstawową powinien podjąć jakieś działania w przypadku 
włączenia do szkoły podstawowej gimnazjum? 

• Tak. Zgodnie z art. 135 (niezależnie od obowiązku wymienionego 
w art. 125), osoba prowadząca gimnazjum, które miałoby zostać 
włączone do szkoły podstawowej, jest zobowiązana w  terminie  
do dnia 31 stycznia 2017 r., złożyć wniosek o zmianę wpisu 
dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej 
do ewidencji szkół niepublicznych. 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, określonym zgodnie z art. 129 ust. 2.  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Czy organ prowadzący niepubliczne gimnazjum może je 
przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową? 

• Tak. Szczegółowe regulacje prawne są zawarte m.in. w art. 
135. Należy – w terminie do 31 stycznia 2017 r. - złożyć 
wniosek o zmianę  wpisu dotychczasowego niepublicznego 
gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych. Do wniosku 
składanego w styczniu dołącza się dokumenty wymienione w 
art. 135, jeśli szkoła podstawowa miałaby rozpocząć 
działalność 1 września 2017 r. Jeśli natomiast miałaby 
rozpocząć działalność 1 września 2018 r. lub 2019 r., 
dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–6 art. 135 
przedkłada się w kolejnych latach.  

 

  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
W jakim terminie należy przedłożyć opinię państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego?  

Pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  
o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się 
mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku 
przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 
1 pkt 1 odpowiednio w terminie do:  

1) dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III 
niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku 
szkolnego 2017/2018;  

2) dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie 
w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej 
rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Czy jest możliwe przedłużenie terminu złożenia wniosku  
o zmianę we wpisie do ewidencji?  

• Tak. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który 
dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum 
lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły 
podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych może 
postanowić o  przedłużeniu terminu wg ściśle określonych  
w Przepisach wprowadzających zasad.  

• Przedłużenie terminu odbywa się na wniosek osoby prawnej 
niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub 
dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową.  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Czy konieczna jest opinia kuratora oświaty? 

Zgodnie z art. 136 Przepisów wprowadzających…w przypadku 
przekształcenia niepublicznego gimnazjum w 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: dokumentów, 
o których mowa w art. 135  

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie 
zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym 
warunków realizacji podstawy programowej. 

Szczegółowe uregulowania: art. 136, 143 (zmiana we wpisie); 137, 144 
(odmowa zmiany we wpisie) 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne 
Czy zespół szkół niepublicznych składający się wyłącznie  
ze szkoły podstawowej i gimnazjum przekształca się z mocy 
prawa w ośmioletnią szkołę podstawową?  

Nie. Przepis art. 191 dotyczy szkół publicznych. W przypadku 
szkół niepublicznych: szkoły podstawowej i  gimnazjum stosuje 
się odpowiednio: art. 125, 126, 127, 129, 135, 136, 137 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne -  wybrane przepisy przejściowe: 
art. 335 – wchodzi w życie: 15.01.2017 

1. Z dniem 1 września 2017 r. ewidencja szkół i placówek 
niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty, 
w brzmieniu dotychczasowym, staje się ewidencją szkół i placówek 
niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy – Prawo 
oświatowe.  

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do ewidencji, o której mowa w ust. 1, 
wpisuje się dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum 
ogólnokształcące oraz dotychczasowe niepubliczne czteroletnie 
technikum.  

3. Do dotychczasowych niepublicznych trzyletnich liceów 
ogólnokształcących oraz dotychczasowych niepublicznych 
czteroletnich techników, o których mowa w ust. 2, przepisy rozdziału 
8 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.  



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne -  wybrane przepisy przejściowe: 
art. 336 – wchodzi w życie: 15.01.2017 

1. Do zgłoszeń do ewidencji szkół niepublicznych, o której 
mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 
dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 
września 2017 r., stosuje się przepisy art. 168 ustawy – Prawo 
oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczącego dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej, osoba prawna inna niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 
lutego 2017 r. uzupełni zgłoszenie i przedłoży właściwemu 
organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa 
w art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe: 

 

 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne -  wybrane przepisy przejściowe: 
art. 336 – wchodzi w życie: 15.01.2017 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznej 
ośmioletniej szkole podstawowej albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, 
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;  

2) statut odpowiednio niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej albo 
niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – 
Prawo oświatowe;  

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – 
Prawo oświatowe; 

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły;  

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:  

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

b) realizację innych zadań statutowych;  

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki. 

 



Reforma edukacji 
szkoły niepubliczne -  wybrane przepisy przejściowe: 
art. 336 – wchodzi w życie: 15.01.2017 

 

 

3. Zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa 
w art. 82 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 
dotychczasowym, dotyczące niepublicznego gimnazjum, 
złożone zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, w 
brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem 1 
września 2017 r. pozostawia się bez rozpoznania. 



Opracowano w Wydziale Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego na podstawie ustaw: Prawo oświatowe i Ustawa Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,  uchwalonych przez  Sejm 14 
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 11.01. 2017 r. poz.: 59,60) 


