Informacja
dotycząca przekształcenia LO niepublicznego
1. Osoba prowadząca 3.letnie niepubliczne LO – w terminie do 31 stycznia 2019 r. składa
organowi JST, który dokonał wpisu tego LO do ewidencji – następujące dokumenty:
1) Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w 4.letnim LO, zawierający
imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach;
2) Statut niepublicznego 4.letniego LO;
3) Oświadczenie dotyczące miejsca prowadzenia niepublicznego 4.letniego LO wraz
z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i niezbędny
sprzęt.
W formie elektronicznej udostępniamy: statut, oświadczenie osoby prowadzącej
i pismo kierujące dokumenty, które podpisuje osoba prowadząca.
Radzimy, aby przesłać dokumenty do połowy stycznia.
2. Wyjaśnienia dotyczące statutu
1) W całym tekście zmieniono „organ prowadzący” na „osoba prowadząca” – tak
stanowi ustawa – Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych.
2) W całym statucie nie ma mowy o „uprawnieniach szkoły publicznej”, ponieważ
z dniem 1 września 2019 r. nie ma szkół niepublicznych z uprawnieniami, są tylko
szkoły niepubliczne, które mają obowiązki ustawowe wpisane w art. 14 ust. 3
Prawa oświatowego; w naszym statucie obowiązki te wpisaliśmy w rozdziale
pierwszym.
3) Szkoły niepubliczne, które prowadzą zajęcia także w innej lokalizacji (inny adres),
powinny mieć to zapisane w statucie.
4) Szkoły niepubliczne nie mają obowiązku:
- prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- opiniowania przez KO arkusza organizacji
- WSO (zob. art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa oświatowego; obowiązuje klasyfikowanie
i promowanie)
Proszę z uwagą przeczytać w statucie: o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o arkuszu i WSO, porównać z dotychczasową praktyką w konkretnym własnym
LO. Jeżeli te przepisy będą w statucie, to nadzór pedagogiczny będzie nadzorował
praktykę. Jeżeli tych przepisów nie będzie – to co w zamian?
5) Zasady przyjmowania uczniów: nie ma obowiązku stosować przepisów
o rekrutacji do 4.letniego LO (rozdz. 6 Prawa oświatowego).
6) Skreślenie z listy uczniów 4.letniego LO: orzecznictwo NSA przyjmuje formułę
decyzji administracyjnej i jej skutków.
Dlatego także proponujemy zapisy w § 75 i 76.
Oczywiście, że ta formuła ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie da się załatwić
w inny sposób.

Warszawa, 19 grudnia 2018 r.

