
Stan na dzień 16 stycznia 2017 roku 





 ustawa  ustawa 



 6-letnia szkoła podstawowej, 

 3-letnie gimnazjum,  

 3-letnie liceum ogólnokształcące,   

 4-letnie technikum,  

 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa 

 

 8-letnią szkołę podstawową, 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 5-letnie technikum, 

 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

 3-letnią szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

 szkołę policealną. 

 

 



 Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. 
Wtedy uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą 
podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Tym samym 
rozpocznie się wygaszanie gimnazjów (nie będzie prowadzona 
rekrutacja do tych szkół). 

 W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy 
gimnazjum. Od 1 września 2019 r. nie będzie gimnazjów. 

 Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej 
szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r. Wprowadzenie 
branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I 
stopnia – planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. 

 Zmiany w  liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od 
roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024.  

 W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, 
techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci 
kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły 
podstawowej.   

 Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach 
ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące 
VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 
5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę 
w I klasie branżowej szkoły I stopnia. 

PERSPEKTYWA DO 2024 ROKU 



Aby zachować właściwe 
zarządzanie szkołami w okresie 
przejściowym, dotychczasowi 
dyrektorzy będą pełnić funkcje do 
zakończenia kadencji, 
z możliwością przedłużenia przez 
organ prowadzący, w przypadkach 
szkół w ramach których będą 
funkcjonowały oddziały 
gimnazjalne aż do ich wygaśnięcia. 

DYREKTORZY 



Umożliwione zostanie płynne 
przechodzenie nauczycieli ze szkół 
starego systemu do szkół nowego 
systemu – bez konieczności 
rozwiązywania i ponownego 
zawierania umów o pracę. 
Zapewniona będzie ochrona 
miejsc pracy nauczycieli. Z mocy 
prawa nauczyciele szkół obecnego 
systemu staną się nauczycielami 
szkół nowego systemu. 

NAUCZYCIELE 



Zwiększy się wsparcie dla dzieci w 
edukacji domowej. Dzieci te będą 
mogły korzystać z pomocy 
dydaktycznych, służących 
realizacji podstawy programowej, 
znajdujących się w szkołach. Będą 
miały także prawo do konsultacji 
umożliwiających przygotowanie do 
rocznych egzaminów 
klasyfikujących. 



W systemie oświaty pozostaną 
formy placówek wychowania 
przedszkolnego, jakimi są oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 



W związku z reformą zmienił się czas 
trwania obowiązku szkolnego. Dziecko 
będzie objęte obowiązkiem szkolnym 
od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy 
szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 
ukończenia 18 roku życia. Obowiązek 
szkolny obejmuje 7-latki, ale 6-latki w 
przedszkolu już się uczą. Od 1 września 
2019 r. obowiązek szkolny będzie 
wypełniany przez uczęszczanie do 
szkoły podstawowej – publicznej lub 
niepublicznej. 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 



Ustawa przewiduje, że uczniowie 
pełnoletni będą mogli samodzielnie 
usprawiedliwiać swoją 
nieobecność na zajęciach. Brak 
takiego przepisu powodował, że 
szkoły niejednokrotnie nie 
uznawały w tej kwestii praw 
przysługujących uczniom 
pełnoletnim 

UCZNIOWIE 

PEŁNOLETNI 







Według stanu prawnego na 16 stycznia 2017 r. 



POWSZECHNE 

 będą dotyczyć: 

  wszystkich szkół w mieście. 

KOMPLEKSOWE 

 będą dotyczyć: 

  uczniów, 

  rodziców, 

  nauczycieli, 

  dyrektorów szkół, 

  administracji i obsługi szkół. 

POWIĄZANE 

 będą wymagały zmian: 

  w przepisach prawa miejscowego, 

  w organizacji pracy innych,/nie oświatowych jednostek  
  miasta. 

  

Miasto Białogard 



 Zmniejszenie o 1 rocznik (rozpiętość tego wskaźnika w 
ostatnich 10 latach to 188 – 287 uczniów) populacji 
uczniów objętych nauką w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez miasto Białogard, 

 Uwzględnienie danych z ewidencji ludności, 

 Równomierne obciążenie szkół negatywnymi skutkami 
reformy, 

 Uwzględnienie poziomu spełniania wymogów 
bezpieczeństwa przez poszczególne obiekty oświatowe, 

 Jak najpełniejsze zagospodarowanie zasobu kadrowego 
szkół -  poziom i kierunek wykształcenia nauczycieli, 

 Jak najlepszy sposób wykorzystania zasobu lokalowego 
jednostek oświatowych, 

 Zapewnienie trwałości projektom unijnym, 

 Minimalizacja skutków finansowych reformy, 

 Uporządkowanie obwodów szkół pod względem gęstości 
zaludnienia i kierunków geograficznych rozbudowy miasta. 

 

 

 

MIASTO BIAŁOGARD 



 Będzie trwał przez dwa kolejne lata w czasie których: 
 Nie będą obowiązywać „stare” obwody dla uczniów 

kontynuujących naukę począwszy od klas II szkoły 
podstawowej, 

 Niektóre oddziały klasowe obecnych szkół podstawowych 
będą przeniesione do innej – nowotworzonej szkoły 
podstawowej, 

 Nabór do klas I-ych 8-letnich szkół podstawowych będzie już 
w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z nowymi obwodami 
czterech szkół, 

 Każda ze szkół podstawowych będzie stabilizowała się pod 
względem liczby uczniów tak, aby w poszczególnych klasach 
były ok 2 oddziały klasowe, czyli szkoły będą liczyły po ok 16 
oddziałów. 

 W pierwszym roku do nowotworzonej szkoły podstawowej 
będą przeniesione całe oddziały klasowe z KAŻDEJ obecnej 
szkoły podstawowej – razem 13 

 Od razu tj. od roku szkolnego 2017/2018 4. szkoły 
podstawowe będą działały w 4 odrębnych budynkach 

 

PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA 



PRZEKSZTAŁCENIE GIMNAZJUM     
W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 

 Nauczyciele gimnazjum stają się 
nauczycielami SP 

 Pracownicy administracji i obsługi 
gimnazjum stają się pracownikami SP 

 Dyrektor gimnazjum staje się 
dyrektorem SP 

 

WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 Nauczyciele gimnazjum stają się 
nauczycielami SP 

 Pracownicy administracji i obsługi 
gimnazjum stają się pracownikami SP 

 Dyrektor gimnazjum staje się 
wicedyrektorem SP 

 

Ten wariant zostanie zastosowany 

wobec  

Gimnazjum nr 1 – będzie to Szkoła 

Podstawowa nr 1 

Ten wariant zostanie zastosowany 

wobec Gimnazjum nr 2- zostanie 

ono włączone w strukturę Szkoły 

Podstawowej nr 4 



 

 Zmiany w postrzeganiu dobra wspólnego, dla którego 
trzeba porzucić myślenie krótkoterminowe i czasem 
także myślenie tylko o sobie, 

 Zmiany stosunku do nauki, bo ona jest ważna, skoro 
zgadzamy się wydawać na nią ¼ budżetu miasta, czyli 
pieniędzy należących do wszystkich mieszkańców, 

 Zmiany własnego zaangażowania w podnoszenie 
poziomu nauczania w szkołach białogardzkich, bo to 
wpływać będzie w przyszłości na poziom dobrobytu 
mieszkańców naszego miasta, 

 Zmiany w  postrzeganiu roli szkoły jako miejsca – 
przede wszystkim - bezpiecznej i na wysokim poziomie 
nauki oferowanej najmłodszej części naszej lokalnej 
społeczności. 

 

Miasto Białogard 







 Projekt wdrażania zakłada najmniejsze „koszty 
społeczne”. 

 Będzie konsultowany 

 Umożliwia uporządkowanie obwodów w oparciu            
o dotychczasowe wybory rodziców 

 Uwzględnia maksymalne zaangażowanie wysokiego 
poziomu kadry białogardzkich szkół. 

 Stawia na współpracę rad pedagogicznych  

 Odnosi się do odbiorcy, którym jest cała społeczność 
Białogardu, 

 Na pierwszym miejscu uwzględnia dobro                         
i bezpieczeństwo ucznia, 

 Zakłada najkrótszy z możliwych okres przejściowy, 

 Gwarantuje równomierne obciążenie szkół „kosztami” 
zmian 

 

 

 

 

O PROJEKCIE 


