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Kuratorzy Oświaty 
- wszyscy - 
 
 
 
 
Szanowni Państwo Kuratorzy, 
 
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 306 ust. 7 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1 szkoły 
niepubliczne, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu 
ich za eksperymentalne, na mocy decyzji ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, wydanych na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty2, mają czas na dostosowanie swojej działalności do nowych 
przepisów, tj. przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe3, 
do dnia 31 sierpnia 2018 r.  
Jeżeli szkoła podstawowa, która otrzymała uprawnienia szkoły publicznej, w tym 
po uznaniu jej za eksperymentalną, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, po przekształceniu w szkołę 8-letnią 
zamierza prowadzić działalność również w klasie 7 i 8 na zasadach określonych 
w dotychczasowej decyzji dotyczącej szkoły 6-letniej nie zmieniając 
w pozostałym zakresie ram określonych w ww. decyzji ministra, organ 
prowadzący szkołę powinien poinformować organ nadzoru oraz ministra o takim 
sposobie dostosowania działalności szkoły do nowych przepisów. W przypadku, 
gdy szkoła została uznana za szkołę eksperymentalną, informacja o sposobie 
dostosowania działalności do nowych przepisów powinna również zawierać 
zgodę jednostki naukowej na sprawowanie opieki dydaktycznej nad 
eksperymentem w warunkach działalności dostosowanej do nowych przepisów 
oświatowych.    
Taka informacja może na mocy art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego4 stanowić podstawę do zmiany dotychczasowej 
decyzji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wydanej na 
podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie 

                                            
1 Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.  
2 Dz.U. z 2017  r. poz. 2198, 2203 i 2361.  
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000.  
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 , z późn. zm.  

mailto:Sekretariat.DPPI@men.gov.pl


 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT PODRĘCZNIKÓW, PROGRAMÓW I INNOWACJI  

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. + 48 22 34 792, fax +48 22 34 74 160, e-mail: Sekretariat.DPPI@men.gov.pl, 
www.men.gov.pl 

 

objęcia jej postanowieniami nowych klas w strukturze szkoły (klasy 7 i 8). W takim 
przypadku, w celu usprawnienia procedur, prosimy, by organ prowadzący szkołę 
dołączył do powyższej informacji o sposobie dostosowania działalności szkoły do 
nowych przepisów również opinię właściwego kuratora oświaty, zaświadczenie 
o zmianie we wpisie do ewidencji oraz kopię decyzji, na podstawie, której szkoła 
prowadziła dotychczas swoją działalność.  
Jeżeli zakres działalności edukacyjnej szkoły po 1 września 2017 r. w inny, niż 
określony powyżej sposób wykracza lub modyfikuje warunki określone w ww. 
decyzji ministra wydanej na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, w szczególności w zakresie niespełniania innych warunków 
określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(wcześniej art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), niż 
określone w decyzji, wówczas powinien być  złożony wniosek o nadanie szkole 
uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe. 
 
 Z poważaniem,  
 
 
 
 
 

Alina Teresa Sarnecka 

Dyrektor 

Departament Podręczników, Programów i 

Innowacji 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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