
Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi 
jedynie  dotychczasowa  sześcioletnia  szkoła  podstawowa  i  dotychczasowe  gimnazjum, 
staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
2. Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  prowadzącej  dotychczasowy 
zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.,  
w  drodze  uchwały,  stwierdza  jego  przekształcenie  w  ośmioletnią  szkołę  podstawową 
zgodnie z ust. 1.
3. Uchwała,  o  której  mowa  w  ust.  2,  stanowi  akt  założycielski  ośmioletniej  szkoły 
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 118, art. 119, 
art. 129 ust. 8-12 i art. 176-181 stosuje się odpowiednio.
Art. 192. 1. Osoba  prawna  niebędąca  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoba 
fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 
ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 
terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)   wykaz nauczycieli  przewidzianych do zatrudnienia w publicznej  ośmioletniej  szkole 
podstawowej,  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli  oraz  informację  o  ich 
kwalifikacjach;
2)   projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt 
statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)   zobowiązanie  do  zapewnienia  warunków  działania  szkoły  publicznej,  w  tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do 
przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w 
art.  58 ust.  3 ustawy zmienianej  w art.  15,  w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek 
osoby  prawnej  niebędącej  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoby  fizycznej 
prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, 
może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 
dnia 31 lipca 2017 r.
3. W przypadku publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 191 ust. 
1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 
osobę fizyczną, przepisy art. 119, art. 123, art. 124 i art. 137 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów,  o których mowa w ust.  1,  w terminie,  o 
którym  mowa  w  ust.  1  lub  2,  przepisy  art.  120  ust.  3  i  4  oraz  art.  127  stosuje  się 
odpowiednio.
Art. 193. 1. 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.
Art. 194. 1. Osoba  prawna  niebędąca  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoba 
fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 
ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 
terytorialnego,  który  wydał  zezwolenie,  o  którym  mowa  odpowiednio  w  art.  58  ust.  3 
ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - 
Prawo oświatowe:
1)   wykaz  nauczycieli  przewidzianych  do  zatrudnienia  odpowiednio  w  publicznym 
czteroletnim  liceum  ogólnokształcącym  albo  publicznym  pięcioletnim  technikum, 
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)   projekt  aktu  założycielskiego  odpowiednio  publicznego  czteroletniego  liceum 
ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych 
szkół, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
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3)   zobowiązanie  do  zapewnienia  warunków  działania  szkoły  publicznej,  w  tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do 
przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w 
art.  58 ust.  3 ustawy zmienianej  w art.  15,  w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek 
osoby  prawnej  niebędącej  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoby  fizycznej 
prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 
lub 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak 
niż do dnia 28 lutego 2019 r.
3. W przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w 
art.  193  ust.  1,  oraz  pięcioletniego  technikum,  o  którym  mowa  w  art.  193  ust.  2, 
prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką  samorządu terytorialnego lub 
osobę fizyczną, przepis art. 158 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów,  o których mowa w ust.  1,  w terminie,  o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 157 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 196. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi 
jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje 
się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo 
oświatowe.
2. Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  prowadzącej  dotychczasowy 
zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.,  
w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z 
ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w 
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. Do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 129 ust. 8-12, art.  
162 ust. 4 i 5 i art. 163-166 stosuje się odpowiednio.
Art. 197. 1. Osoba  prawna  niebędąca  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoba 
fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 
ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu 
terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)   wykaz nauczycieli  przewidzianych do zatrudnienia w publicznej  branżowej  szkole I 
stopnia, zawierającej imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)   projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu 
tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)   zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do 
przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w 
art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek 
osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 
prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, 
może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 
dnia 31 lipca 2017 r.
3. W przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 196 ust. 1, 
prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 
osobę fizyczną, przepis art. 168 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 167 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 198. 1. Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły 
publicznych szkół, o których mowa w art. 191 ust. 1, art. 193 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ust. 1, 
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podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi 
danego typu szkoły, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym 
mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, 
w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub 
wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub 
włączenia, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201.


