INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH REFORMY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA
SIECI SZKÓŁ DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
Z dniem 11 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60). Zgodnie z tą ustawą od 1 września 2017 r. każda 6
– letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy
przekształca się w 8 - letnią szkołę podstawową (art. 117). Zgodnie z tym przepisem w uchwale w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego nie
można zmienić: adresu siedziby szkoły, nazwy szkoły, stopnia organizacji szkoły oraz przekształcić 6 –
letniej szkoły podstawowej w szkołę o obniżonym stopniu organizacyjnym.
Dotychczasowe gimnazja zgodnie z ustawą mogą zostać przekształcone w 8 – letnie szkoły
podstawowe bądź włączone do 8- letnich szkół podstawowych (art. 206). W przypadku utworzenia
szkoły podstawowej na bazie dotychczasowego gimnazjum ustawa wprowadza pewne ograniczenia.
Zgodnie z ustawą (art. 205) rada może uczniom niektórych oddziałów szkół podstawowych wskazać
miejsce realizacji obowiązku nauki w nowo utworzonej szkole, bądź nabór może się odbyć na wniosek
rodziców uczniów – dotyczy to tylko naboru o klasy IV i VII nowo utworzonej szkoły. Rekrutacja
zgodnie z obwodem może odbywać się tylko do klasy I nowo utworzonej 8- letniej szkoły podstawowej.
Obawy, co do ilości chętnych uczniów do klasy IV i VII są bardzo duże i stanowią podstawę do
wyliczenia liczby uczniów tych klas w nowo utworzonej szkole.
Dyrektorzy 6-letnich szkół podstawowych z mocy prawa staną się dyrektorami 8- letniej szkoły
podstawowej (art. 235) i zajmują to stanowisko do końca okresu na jaki zostało powierzone mu
stanowisko dyrektora dotychczasowej 6 – letniej szkoły. Natomiast nauczyciele stają się z mocy prawa
nauczycielami 8- letniej szkoły (art. 234). Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia
gimnazjum do 8 – letniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem 8- letniej szkoły podstawowej i
zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu powierzono stanowisko dyrektora gimnazjum (art.
238). Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia gimnazjum do 8 – letniej szkoły
podstawowej, stają się nauczycielami 8 – letniej szkoły podstawowej (art. 236). W przypadku
pracowników niebędących nauczycielami szkół analogicznie do nauczycieli stają się oni pracownikami
8 – letnich szkół podstawowych.
W sprawie dostosowania sieci szkół Rada Miejska musi podjąć projekt uchwały (art. 206), która
będzie stanowić podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty ( art. 209) oraz
związków zawodowych (art. 211). Opinia Kuratora jest wiążąca i odnosi się do rozwiązań
zaproponowanych w tej uchwale co do zgodności z prawem oraz oceny zapewnienia dzieciom
możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty rada w
terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę (art. 210) w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

