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Wybrane przepisy przejściowe 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) 

Art.  309.  Nadzór pedagogiczny do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  
1.  Od dnia 1 września 2017 r. do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami jest 

sprawowany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe. 

2.  Do czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego podjętych i niezakończonych przed 

dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie 

oświaty), w brzmieniu dotychczasowym. 

Art.  273.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 
1.  Podstawę programową (nową) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe 

stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły 

podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej. 

2.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b (dotychczasową) ustawy 

zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie oświaty) stosuje się: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej. 

Art.  274.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną 

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b (nową) ustawy - Prawo oświatowe stosuje się 

począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

Art.  277.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 
1.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e (nową)  ustawy - Prawo 

oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

2.  W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej 

szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową 

kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b (dotychczasową)  ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy 

o systemie oświaty). 

Art.  278.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy 

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. f (nową)  ustawy - 

Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

Art.  280.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
1.  Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. h (nową) ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, 
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począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach 

następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły. 

2.  Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b (dotychczasową) ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy 

o systemie oświaty) stosuje się: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej. 

Art.  281.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum  

W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b (dotychczasową) ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy 

o systemie oświaty). 

Art.  282.  Podstawa programowa kształcenia w zawodach 
1.  Podstawę programową (nową) kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2017/2018 w: 

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia, 

2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3) semestrach I szkoły policealnej, 

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 

2.  Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a (dotychczasową) ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy 

o systemie oświaty). 

stosuje się: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach IV i V szkoły policealnej; 

3) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum. 

Art.  283.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego stosowana do czasu zakończenia 

kształcenia w klasach zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w BSI 

W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a 

(dotychczasową) ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie oświaty). 

Art.  292.  Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 
1.  W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa 

w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program 

przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez 

dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2.  Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych 

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 
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Art.  293.  Przedstawienie dyrektorowi szkoły programu nauczania dla klas VII-VIII 

szkoły podstawowej 

W latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia 

dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII. Przepisy art. 22a ust. 4-8 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

Art.  286.  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w BSI, technikach i szkole 

policealnej 
1.  Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 1 (nową) ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2017/2018 w: 

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia, 

2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3) semestrach I szkoły policealnej, 

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 

2.  Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy zmienianej w art. 15 (ustawy o systemie oświaty), stosuje 

się: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach IV i V szkoły policealnej; 

3) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum. 

Art.  287.  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej 

W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikację zawodów szkolnictwa 

zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 15 (ustawy o systemie oświaty), w brzmieniu dotychczasowym. 

Art.  290.  Kształcenie kwalifikacyjne na kursach zawodowych - podstawa programowa 
1.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

(ustawy o systemie oświaty),. 

2.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa 

się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

Art.  322.  Zachowanie mocy dotychczasowych statutów przedszkoli i szkół. 

Kompetencja rady szkoły (art. 80 Prawa oświatowego)  i rady pedagogicznej (art. 72 

ust.1 i art. 82 ust. 2) 
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. 
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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. 

 

Art.  311.  Zachowanie ważności programów edukacyjno-terapeutycznych 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 

r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r. 

Art.  312.  Zachowanie ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
1.  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 

września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 

i 3. 

2.  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. 

na okres: 

1) I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV 

szkoły podstawowej; 

2) II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole 

podstawowej. 

3.  Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 

2017 r. na okres: 

1) I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III 

szkoły podstawowej; 

2) II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI 

szkoły podstawowej; 

3) kształcenia w szkole podstawowej - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia 

w klasie VI szkoły podstawowej. 

Art.  308.  Stosowanie do szkół ponadgimnazjalnych przepisów o szkołach 

ponadpodstawowych; stosowanie dotychczasowych przepisów do uczniów i słuchaczy 

gimnazjum  
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1. Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół 

ponadgimnazjalnych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach 

ponadpodstawowych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach, 

z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy. 

2. Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art.  129 ust. 9 i 10, art. 182 ust. 4 i 5  Świadectwa i pieczęcie uczniów klas gimnazjum 

dla młodzieży i dorosłych 

Do klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, stosuje się 

dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. 

Uczniowie tych klas otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, 

opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

Art.  164. Świadectwa i pieczęcie uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1 (klasy dotychczasowej ZSZ  prowadzone w BSI), stosuje 

się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. 

3.  Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone 

dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

Art.  306.  Szkoły prowadzące działalność eksperymentalną; dalsze prowadzenie 

eksperymentu pedagogicznego  
1.  Szkoły lub placówki publiczne prowadzące działalność eksperymentalną zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 45 ustawy - 

Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Art.  305.  Zachowanie ważności zezwoleń na spełnienie obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą  
1.  Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, wydane 

przed dniem i września 2017 r. pozostają w mocy. 

2.  Do wniosków o wydanie zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej 

w art. 15, złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. 

3.  Do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, 

na podstawie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo 

oświatowe. 

Art.  304.  Dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

do nowych warunków 

 Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te 

oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe 

i przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 

2022 r. 

Art.  310.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego bez placówki kształcenia 

praktycznego 

Jeżeli w skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, o którym mowa w art. 62a 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, działającego przed dniem 1 
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września 2017 r., nie wchodzi placówka kształcenia praktycznego, organ prowadzący może 

prowadzić to centrum na dotychczasowych zasadach. 

Art.  307.  Utrzymanie w mocy czynności podejmowanych na podstawie 

dotychczasowych przepisów  

1.  Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustaw 

zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. 

2.  Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące 

organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach 

organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach 

szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe oraz ustaw 

zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej. 
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