Przekształcanie
szkół i placówek

Białystok, 23 stycznia 2019 roku

Liceum ogólnokształcące

Utworzenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego


Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy - Prawo oświatowe - art. 145 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) –
dalej u.p.w.u.p.o.

Przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego
w czteroletnie liceum ogólnokształcące – art. 146 u.p.w.u.p.o
1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum
ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30
listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie
w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego
liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
oświatowe.
4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum
ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Likwidacja klas trzyletnich liceów ogólnokształcących
– art. 147 u.p.w.u.p.o
1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego.
2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być
tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo
oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 u.p.w.u.p.o.
3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego.

Prowadzenie w liceach ogólnokształcących
klas dla absolwentów gimnazjum – art. 148 u.p.w.u.p.o.
1. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 146, prowadzi się klasy
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych
klas zgodnie z art. 147.
1a. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych
czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach
ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 5 i 7,
można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż
do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147.
2. Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy
dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Utworzenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
- art. 183 u.p.w.u.p.o.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy - Prawo oświatowe, dla dorosłych.

Przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

– art. 184 u.p.w.u.p.o.
1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie
ogólnokształcące
dla
dorosłych
staje
się
czteroletnim
ogólnokształcącym dla dorosłych.

liceum
liceum

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe
trzyletnie
liceum
ogólnokształcące
dla
dorosłych,
w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego
przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie
z ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy
- Prawo oświatowe.
4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy
I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Likwidacja klas dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych – art. 185 u.p.w.u.p.o.
1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w
następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego
ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku
ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w
I rozpoczęło się w lutym 2020 r. - z dniem 1 lutego 2021 r.

latach
liceum
liceum
klasie

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych może być tworzone i prowadzone na
podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów
wydanych na podstawie art. 366.
3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania
rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Prowadzenie klas dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego
gimnazjum – art. 186 u.p.w.u.p.o.
1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 184, prowadzi
się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do
czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 185.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.

Technikum

Utworzenie pięcioletniego technikum
– art. 151 u.p.w.u.p.o.
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie
technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy - Prawo oświatowe.

Przekształcenie czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum – art. 152 u.p.w.u.p.o.
1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum
staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy - Prawo oświatowe.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada
2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w
pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski
pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
oświatowe.
4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego
technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Likwidacja klas czteroletnich techników
– art. 153 u.p.w.u.p.o.

1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego
technikum.
2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe czteroletnie
technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być
tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo
oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.
3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego czteroletniego
technikum.

Prowadzenie w pięcioletnich technikach
klas dla absolwentów gimnazjum – art. 154 u.p.w.u.p.o.
1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum,
o którym mowa w art. 152, prowadzi się klasy dotychczasowego
czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego
gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153.
1a. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych
pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych
zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8, można prowadzić klasy
dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie
z art. 153.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy
dotyczące dotychczasowego czteroletniego technikum.

Statuty LO i Technikum
– art. 322 ust. 2, 8 i 9 u.p.w.u.p.o.
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 roku.
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.

Zespoły szkół

Przekształcenie zespołu publicznych szkół w czteroletnie liceum
ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum
Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje
się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt
2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.

1.

2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim
technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo
oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.
3.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w
terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego
przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo
pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski odpowiednio
czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum w
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Szkoła policealna

Szkoły policealne – przepisy przejściowe
art. 105 - 113
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245),
dalej ustawa zmieniająca

Od 1 września 2019 r. szkoła policealna będzie
funkcjonowała bez podziału na szkołę dla młodzieży
i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której
kształcenie, w zależności od zawodu będzie mogło być
prowadzone:


w formie dziennej lub
 w formie stacjonarnej lub
 w formie zaocznej

Szkoły policealne - art. 105 ustawy zmieniającej
1. Organy prowadzące szkoły policealne dostosują działalność tych szkół do
przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
do dnia 30 listopada 2019 r., w tym w szczególności statut szkoły.
2. Dotychczasowe statuty szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia
w życie statutów szkół policealnych wydanych na podstawie ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia
30 listopada 2019 r. Przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.
3. Do uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół
policealnych dla dorosłych, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września
2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.
4. Na rok szkolny 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego
do klasy I szkoły policealnej dla dzieci i młodzieży oraz na semestr pierwszy
klasy I szkoły policealnej dla dorosłych

Szkoły policealne - art. 106 ustawy zmieniającej

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podejmuje
uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do przepisów ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje się do dnia 31 sierpnia
2019 roku. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
3. Do uchwały, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 89
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Plan sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonych przez powiat

art. 217 ust. 5 i 6 u.p.w.u.p.o.


Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym
w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy
- Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy
art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.



W planie uwzględnia się klasy dotychczasowych:



publicznych zasadniczych szkół zawodowych,



publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, oraz



publicznych czteroletnich techników

prowadzone przez powiat i inne organy.

Centrum kształcenia zawodowego

Centrum kształcenia zawodowego
- art. 50 ustawy zmieniającej
1. Centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
zwane dalej „centrum kształcenia zawodowego”, tworzy się od dnia 1
września 2019 r.

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia
praktycznego
staje
się
centrum
kształcenia
zawodowego,
z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1.
3. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy ośrodek dokształcania
i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego,
z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2.

Centrum kształcenia zawodowego - art. 51 ustawy zmieniającej
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasową
publiczną
placówkę
kształcenia
praktycznego
lub
dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze
uchwały, stwierdza przekształcenie tej placówki albo tego ośrodka w publiczne
centrum kształcenia zawodowego zgodnie z odpowiednio art. 50 ust. 2 lub 3.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt założycielski publicznego
centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Uchwała nie podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Jeżeli prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczasowa
publiczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego wchodzi w skład zespołu
publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust 1
lub 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w
ust. 1, w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.,
dokonuje również zmiany uchwały, na podstawie której utworzono ten zespół.

Dziękuję za uwagę

