
Przekształcenie  dotychczasowej  niepublicznej  zasadniczej  szkoły  zawodowej  
(szkoły  niepubliczne  prowadzone  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż  
jednostka samorządu terytorialnego)

Art. 169. 1. Osoba  prawna  niebędąca  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoba 
fizyczna  prowadząca  dotychczasową  niepubliczną  zasadniczą  szkołę  zawodową,  w 
terminie  do  dnia  30  czerwca  2017  r.,  przedłoży  organowi  jednostki  samorządu 
terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 
82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)   wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I 
stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)   statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - 
Prawo oświatowe;
3)   wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach 
lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 
możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i  
sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby 
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej 
dotychczasową  niepubliczną  zasadniczą  szkołę  zawodową,  może  postanowić  o 
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 
r.
3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów,  o których mowa w ust.  1,  w terminie,  o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art.  
162, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu 
zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o 
którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 170. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej 
niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której 
mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do 
dnia  10  sierpnia  2017  r.,  dokonuje  zmiany  tego  wpisu  na  podstawie  dokumentów,  o 
których  mowa  w  art.  169  ust.  1.  Przepisu  nie  stosuje  się  w  przypadku  niepublicznej 
branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 10, która rozpoczyna 
działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w 
art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na 
podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3. 
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