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wSTęP

Trwająca reforma edukacji generuje konieczność przekształcania, 
łączenia i likwidacji szkół, a także tworzenia filii szkół. W każdej z tych 
sytuacji obecny dyrektor powinien wykonać wiele czynności wynikają-
cych z ustalonej sieci szkół na danym terenie, związanych z likwidacją 
czy przekształceniem kierowanej przez siebie placówki. Jednym z bardzo 
istotnych zadań jest uporządkowanie, zebranie i przekazanie pomiędzy 
szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, 
dokumentacji kadrowej. Kiedy, co, komu i w jakim terminie należy prze-
kazać – opisujemy w tej publikacji. Tabela porządkuje ponadto terminy 
wykonywania poszczególnych czynności. Zawarte w tekście regulacje  
dotyczą też szkół niepublicznych.
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I. Ogólne ZaSaDy PrZekSZTałcanIa 
I lIkwIDacjI SZkół

Wszystkie przekształcenia szkół dokonujące się w ramach reformy 
nastąpią z mocy prawa (ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe) lub decyzją organu prowadzącego wyrażoną uchwałą o dostoso-
waniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Natomiast przekształcenia 
nieopisane w ww. ustawie będą się odbywały na podstawie art. 59 ustawy 
o systemie oświaty oraz art. 89 ustawy – Prawo oświatowe.

Oznacza to, że późniejsze przekształcenia wymagać będą zastosowa-
nia procedury, zgodnie z którą szkoła publiczna może być zlikwidowana 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnie-
niu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub 
zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący będzie wówczas obowiązany, co 
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamia-
rze likwidacji szkoły:
1) rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów),
2) właściwego kuratora oświaty oraz
3) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

prowadzenia szkół danego typu.

Ponadto szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 
oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być 
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zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kon-
tynuowania nauki w innej szkole. Natomiast szkoła lub placówka publiczna 
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zli-
kwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przy-
padku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła 
lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jed-
nostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwi-
dowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Zasady przekształcania szkół oraz przekazywania dokumentacji 
przedstawia tabela:

Przekształcenie szkoły wynikające z reformy

Szkoły podstawowe

1.09.2017 Art. 117 ww. ustawy stanowi, iż z dniem 1 września 

2017 r.

1) dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca struk

turą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły 

podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową 

obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy  

szkoły podstawowej.

2) szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotych

czasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się 

szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmio

letniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą  

organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje 

się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem doku

mentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się orga

nowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego 

miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

UWAGA
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