Dostosowanie statutów publicznych: przedszkoli, szkół prowadzonych przez jst
do nowych przepisów. Nadanie statutów nowo powstałym szkołom
Statut

Czas obowiązywania
dotychczasowych statutów (art.
322 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe)

Podstawa prawna
zmiany albo
uchwalenia statutu,
albo nadania statutu

Organ
upoważniony
do dokonania
zmiany albo
uchwalenia statutu,
(art. 322 ust. 4
ustawy Przepisy
wprowadzające
Ustawę – Prawo
oświatowe)

Dotychczasowe
statuty przedszkoli

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2017 r.

art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe

Rada przedszkola,
a jeśli nie została
powołana – rada
pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty szkół
podstawowych,

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2017 r.

art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty szkół
specjalnych
przysposabiających
do pracy

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2017 r.

art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty szkół
policealnych

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2017 r.

art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty
dotychczasowych
zasadniczych szkół
zawodowych

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2017 r.

art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty
dotychczasowych
gimnazjów

zachowują moc do czasu
zakończenia kształcenia w tych
szkołach

Art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, z
uwzględnieniem art. 364
ustawy Przepisy
wprowadzające…

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Dotychczasowe
statuty
dotychczasowych
trzyletnich liceów

zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, z
uwzględnieniem art. 364

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna
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ogólnokształcących

Dotychczasowe
statuty
dotychczasowych
czteroletnich
techników

ustawy Przepisy
wprowadzające…
zachowują moc nie dłużej jednak
niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, z
uwzględnieniem art. 364
ustawy Przepisy
wprowadzające…

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Statuty szkół powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu
Statuty szkół powstałych w wyniku przekształcenia
gimnazjum w szkołę innego typu: szkołę podstawową,
liceum ogólnokształcące, branżową szkołę I stopnia,
technikum

Podstawa prawna
nadania statutu: art. 88
ust. 7 ustawy – Prawo
oświatowe

Organ stanowiący
jst

Przepisy szczególne
art. 322 ust. 6, 7 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe

Podstawa prawna
zmiany albo
uchwalenia statutu

Organ
upoważniony do
dokonania zmiany
albo uchwalenia
statutu (art. 322
ust. 4 ustawy
Przepisy
wprowadzające
Ustawę – Prawo
oświatowe albo: art.
88 ust. 7 ustawy –
Prawo oświatowe)

Statuty szkół podstawowych, liceów
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I
stopnia, w których są prowadzone klasy
dotychczasowego gimnazjum, zawierają
postanowienia dotyczące tych klas

Art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, z
uwzględnieniem art. 364
ustawy Przepisy
wprowadzające…

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna

Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są
prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych
klas.

Art. 72 ust. 1, art. 80 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, z
uwzględnieniem art. 364
ustawy Przepisy
wprowadzające…

Rada szkoły, a jeśli
nie została powołana
– rada pedagogiczna
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Przepisy prawa – wybór
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60, ze zm.)
Art. 322. Zachowanie mocy dotychczasowych statutów przedszkoli i szkół
1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie
statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia
30 listopada 2017 r.
2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących
i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów
wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30
listopada 2019 r.
3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują
moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie
ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
4. W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1-3, przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt
1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu
zakończenia kształcenia w tych szkołach.
6. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I
stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają
postanowienia dotyczące tych klas.
7. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
8. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia
dotyczące tych klas.
9. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego
czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
Art. 364. Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych o ramowych statutach szkół
publicznych
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 60 ust. 2 (tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół) ustawy
zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie oświaty), w zakresie dotyczącym ramowych statutów
szkół publicznych,
2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie oświaty), w zakresie
dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych
- zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum,
trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole i stopnia, dotychczasowej
szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także
w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych
przepisów.
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Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)
Art. 72. ust. 1
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
Art. 80. ust. 2 pkt 1
Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub
placówki, a także: uchwala statut szkoły lub placówki;
Art. 82. ust. 2 pkt 2
W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje
rada pedagogiczna.
Art. 88. ust. 7
Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje
akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
Art. 91. Zespoły szkół
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub
placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile
statut zespołu nie stanowi inaczej.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia
zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.
Art. 98
Przepis zawiera szczegółowy zakres treści statutu szkoły
Art. 102.
Przepis zawiera szczegółowy zakres treści statutu przedszkola
Art. 112. Statut placówki publicznej
1. Statut placówki publicznej powinien określać w szczególności:
1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania;
2) organ prowadzący placówkę;
3) organy placówki oraz ich kompetencje;
4) organizację placówki;
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
Szczegółowe informacje dot. statutów placówek są zawarte w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 112 ust. 2
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283)
Opracowanie: Anna Kij Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Jakości Edukacji
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