
Przekształcenie  publicznej  sześcioletniej  szkoły  podstawowej  w  publiczną  
ośmioletnią  szkołę  podstawową  (szkoły  publiczne  prowadzone  przez  osoby  
fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego)

Art. 117. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 
staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - 
Prawo oświatowe. 
Art. 118. 1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej 
szkoły  podstawowej  stają  się  uczniami  odpowiednich  klas  ośmioletniej  szkoły 
podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.
2. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 
ust.  1  pkt  1 ustawy  -  Prawo  oświatowe,  zgodnie  z  przepisami  rozdziału  3a ustawy 
zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 120. 1. Osoba  prawna  niebędąca  jednostką  samorządu  terytorialnego  lub  osoba 
fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której 
mowa w art. 117 ust. 1 i 2, w tym szkołę filialną, 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, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby 
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej 
dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 ust. 
1 i 2, w tym szkołę filialną, 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, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, o 
której mowa w art. 117 ust. 1, staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą 
podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 
sierpnia  2018  r.,  zgodnie  z  art.  89 ustawy  -  Prawo  oświatowe.  Likwidacja  szkoły  nie 
wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów,  o których mowa w ust.  1,  w terminie,  o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa 
obejmująca  strukturą  organizacyjną  część  klas  publicznej  sześcioletniej  szkoły 
podstawowej staje się szkołą, o której mowa w art. 117 ust. 2, i ulega likwidacji z dniem 31 
sierpnia  2018  r.,  zgodnie  z  art.  89 ustawy  -  Prawo  oświatowe.  Likwidacja  szkoły  nie 
wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o 
którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2.

Art. 123. 1. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  art.  120,  organ  jednostki  samorządu 
terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej 
w  art.  15,  w  brzmieniu  dotychczasowym,  na  założenie  dotychczasowej  publicznej 
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sześcioletniej  szkoły  podstawowej,  w  terminie  do  dnia  10  sierpnia  2017  r.,  dokonuje 
zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 120 ust. 1. 


