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REFORMA STRUKTURALNA SZKOLNICTWA W 2019 r. 

 

I. Przepisy dotyczące przekształcenia liceum ogólnokształcącego / technikum 

Art. 145. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

(technikum – zob. art. 151) 

Art. 146 ust. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.     

(technikum – zob. art. 152 ust. 1) 

ust. 4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się 

na rok szkolny 2019/2020. (technikum – zob. art. 152 ust. 4) 

Art. 147 ust. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach 

następnych kolejne klasy dotychczasowego LO. (technikum – zob. art. 153 ust. 1) 

ust. 2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie LO (…) może 

być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 366 (ustawy wprowadzającej).  

(technikum – zob. art. 153 ust. 2) 

ust. 3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I 

trzyletniego LO. (technikum – zob. art. 153 ust. 3) 

Art. 148 ust. 1. W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 w czteroletnim LO (…) 

prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego LO dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum (…). (technikum – zob. art. 154 ust. 1) 

ust. 2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące 

dotychczasowego trzyletniego LO. (technikum – zob. art. 154 ust. 2) 

Art. 149 ust. 2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I: 

1) dotychczasowego trzyletniego LO (…) dla absolwentów gimnazjum; 

2) czteroletniego LO dla absolwentów ośmioletniej SP. 

(technikum – zob. art. 155 ust. 2) 

ust. 3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 (…) 

przeprowadza się odrębnie dla absolwentów gimnazjum – do klas trzyletniego LO 

i  absolwentów ośmioletniej SP. (technikum – zob. art. 155 ust. 3) 

ust. 4. Do postępowania rekrutacyjnego do klas trzyletniego LO publicznego 

w roku 2019/2020 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie oświaty 

w  brzmieniu dotychczasowym oraz przepisy wydane na podstawie art. 367 (zobacz 

wyliczenie w art. 149 ust. 4).  (technikum – zob. art. 155 ust. 4) 

ust. 5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego trzyletniego LO na 

lata 2019/2020 stosuje się także przepis art. 20wa ustawy o systemie oświaty. 

(technikum – zob. art. 155 ust. 5) 

ust. 6. Do postępowania rekrutacyjnego do czteroletniego publicznego LO 

stosuje się przepisy Prawa oświatowego. 

(technikum – zob. art. 155 ust. 6) 

ust. 7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do postępowania 

rekrutacyjnego na lata 2019/2020 do LO dwujęzycznego, LO z oddziałami 

dwujęzycznymi, LO z oddziałami międzynarodowymi (…). 

(technikum – zob. art. 155 ust. 7) 
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II. Zadania organów prowadzących publiczne licea (technika) i terminy realizacji 

Art. 157 ust. 1. Osoba prawna niebędąca JST lub osoba fizyczna prowadząca 

dotychczasowe publiczne trzyletnie LO lub czteroletnie technikum, w terminie do 

31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi JST, który wydał zezwolenie na podstawie art. 58 

ust. 3 USO, albo art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe: 

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznym czteroletnim LO 

albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli 

oraz informację o ich kwalifikacjach; 

2) projekt aktu założycielskiego publicznego czteroletniego LO albo publicznego 

pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów 

Prawa oświatowego; 

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do 

przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

ust. 2. możliwość przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1 - do 28.02.2019 r. 

ust. 3. nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 – szkoła ulega 

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

ust. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia 

wniosku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 

W przypadku liceum niepublicznego / technikum niepublicznego ma zastosowanie 

art. 159 ustawy wprowadzającej. 

 
 

Wzory pism 

1. Wzór pisma do organu, który wydał zezwolenie na założenie publicznego trzyletniego LO 

/ technikum, do którego dołącza się ww. dokumenty.  

Prezydent Miasta / lub Starosta ………. 

ul. ………………….. 

(kod…..) miejscowość 

 

 Działając w imieniu ………………… podmiotu prowadzącego publiczne Liceum 

Ogólnokształcące (podać nazwę wpisaną w zezwoleniu) w …….……. przy ul. …………., 

na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), przedkładam w załączeniu dokumenty, 

o  których mowa w art. 157 ust. 1 tej ustawy – na okoliczność zmiany ustroju szkolnego 

w  zakresie liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 146 wymienionej ustawy. 
 

Załączniki: 

1) wykaz nauczycieli czteroletniego LO – zgodnie z art. 157 ust. 1 pkt 1; 

2) projekt aktu założycielskiego czteroletniego LO i statutu – zgodnie z art. 157 ust. 1 

pkt  2; 

3) zobowiązanie, o którym mowa w art.157 ust. 1 pkt 3. 
 

Łączę wyrazy szacunku 

………………… 
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2. Wzór pisma do organu, który dokonał wpisu niepublicznego LO/technikum do ewidencji, 

do którego dołącza się dokumenty wymienione w art. 159. 

 

3. Wzór zobowiązania w przypadku LO publicznego. 

 

 

  

(stempel organu)      

Zobowiązanie 

 W imieniu ….……………… zobowiązuję się do zapewnienia warunków działania 

publicznego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego ..……… (pełna nazwa) z siedzibą 

w ………..………… - w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki oraz realizacji innych zadań statutowych. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących szkół 

publicznych. 

 

miejscowość, data       stempel i podpis 

Prezydent Miasta / lub Starosta ………. 

ul. ………………….. 

(kod…..) miejscowość 

 

 Działając w imieniu podmiotu prowadzącego niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące (podać nazwę z zaświadczenia o wpisie) w …….……………… 

ul.  …………., na podstawie art. 159 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), przedkładam 

w  załączeniu dokumenty, o których mowa w art. 159 ust. 1 tej ustawy – na okoliczność 

zmiany ustroju szkolnego w zakresie liceum ogólnokształcącego/technikum, o którym 

mowa w art. 146 wymienionej ustawy. 
 

Załączniki: 

1) wykaz nauczycieli czteroletniego LO – zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1; 

2) statut niepublicznego czteroletniego LO – zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 2; 

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły – zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 3. 

 
Łączę wyrazy szacunku 

………………… 
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4. Wzór dokumentu na okoliczność miejsca prowadzenia szkoły niepublicznej. 

 

 

Uwaga: 

Wzór aktu założycielskiego oraz wykaz uzupełnień statutu publicznego LO i niepublicznego 

LO – będą do pobrania ze strony www.rsk.edu.pl. 

 

 

 

 

Warszawa, 12.11.2018 r. 

opracowano w Biurze RSK 

(stempel organu)      

Oświadczenie 

 W imieniu ….……………… oświadczam, że niepubliczne czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące ..…………….. (nazwa) z siedzibą ………..………… prowadzone 

będzie w budynku ………………………….. zapewniającym warunki lokalowe 

umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz 

innych zajęć statutowych. 

 Szkoła posiada wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do 

realizacji zadań statutowych. 

 

miejscowość, data       podpis 


