
PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ
a dalsze losy dyrektorów



DYREKTOR WYGASZANEGO 
GIMNAZJUM

• Zajmuje stanowisko do końca kadencji – nie 
dłużej niż do 31.08.2019 r.

• Jeżeli kadencja kończy się w trakcie 
wygaszania, organ prowadzący:
– może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora 

gimnazjum (maksymalnie do 31.08.2019)

– może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora 
gimnazjum – wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi 
(maksymalnie na 10 miesięcy i nie dłużej niż do 
31.08.2019)



Przykład:

• Jeśli kadencja dyrektora gimnazjum kończy się 
31.08.2017 r., organ prowadzący:

– może ogłosić konkurs

– może przedłużyć powierzenie stanowiska

– nie może powierzyć pełnienia obowiązków do 
zakończenia działalności gimnazjum (maksymalnie 
p.o. może być na 10 miesięcy)



DYREKTOR 6-LETNIEJ SP

• Staje się dyrektorem 8-letniej SP z dniem 
1.09.2017

• Zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora 
dotychczasowej 6-letniej SP

• Analogiczne zasady dotyczą wicedyrektora i 
pozostałej kadry kierowniczej



DYREKTOR GIMNAZJUM 
PRZEKSZTAŁCANEGO W SP

• Jeżeli organ prowadzący przekształca gimnazjum w 
szkołę podstawową – dyrektor gimnazjum z dniem 
przekształcenia staje się dyrektorem szkoły 
podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca 
kadencji

• Analogiczne zasady dotyczą wicedyrektora 
gimnazjów i pozostałej kadry kierowniczej

• Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie 
stanowiska dyrektorowi przekształcanego gimnazjum 
na okres nie dłuższy jednak niż do 31.08.2019



WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

• Jeżeli gimnazjum jest włączane do szkoły 
podstawowej:

– dyrektor szkoły podstawowej staje się dyrektorem 
8-letniej szkoły podstawowej, w której prowadzi 
się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to 
stanowisko do końca swojej kadencji

– dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem 
szkoły podstawowej i również zajmuje to 
stanowisko do końca swojej kadencji



cd. WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

• W przypadkach uzasadnionych względami 
organizacyjnymi:

– organ prowadzący może przedłużyć powierzenie 
stanowiska dyrektora 8-letniej SP,

– dyrektor 8-letniej SP może przedłużyć powierzenie 
stanowiska wicedyrektora

Na okres nie dłuższy niż do 31.08.2019



POZOSTAŁA KADRA KIEROWNICZA

• Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących 
inne stanowiska kierownicze w szkole 
podstawowej oraz gimnazjum – odwołuje się 
ze stanowiska z końcem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, z początkiem 
którego następuje włączenie gimnazjum do 8-
letniej SP



WĄTPLIWOŚCI

• Tryb odwołania ze stanowiska kierowniczego?

– Charakter regulacji szczególnej czy art. 64 prawa 
oświatowego?

– Czy konieczna jest opinia organu prowadzącego, 
rady szkoły, rady pedagogicznej czy kuratora 
oświaty?

– Czy obowiązuje okres wypowiedzenia?



PRZEKSZTAŁCENIE W SZKOŁĘ 
PONADGIMNAZJALNĄ 

• Dyrektor gimnazjum przekształcanego w  LO, 
technikum lub szkołę branżową I stopnia:

– staje się dyrektorem odpowiednio 3- lub 4-
letniego LO, 4- lub 5-letniego technikum albo 
szkoły branżowej I stopnia i zajmuje to stanowisko 
do końca swojej kadencji 

– pod warunkiem, że posiada poziom wykształcenia 
wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora 
LO, technikum lub szkoły branżowej I stopnia



cd. PRZEKSZTAŁCENIE W SZKOŁĘ 
PONADGIMNAZJALNĄ 

• Analogiczne zasady dotyczą wicedyrektorów i 
pozostałej kadry kierowniczej 
dotychczasowego gimnazjum

• W przypadkach uzasadnionych względami 
organizacyjnymi – organ prowadzący może 
przedłużyć powierzenie stanowiska 
dyrektorowi dotychczasowego gimnazjum –
maksymalnie do 31.08.2019



Brak kwalifikacji

• Uregulowana jest sytuacja nauczycieli 
gimnazjum, którzy nie posiadają kwalifikacji 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w LO, 
technikum lub szkole branżowej i stopnia
– Rozwiązuje się z nimi stosunek pracy z końcem roku 

szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia

– Brak odpraw

– Brak regulacji sytuacji prawnej dyrektora, który nie spełnia 
wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska 
dyrektora w szkole 



WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

• Dyrektor odpowiednio dotychczasowego 3-
lub 4-letniego LO, albo 4- lub 5-letniego 
technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do 
której włączane jest gimnazjum:

– pozostaje dyrektorem tej szkoły do końca swojej 
kadencji



cd. WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

• Dyrektor włączanego gimnazjum staje się z 
dniem włączenia wicedyrektorem 
odpowiednio dotychczasowego 3- lub 4-
letniego LO, albo 4- lub 5-letniego technikum 
albo branżowej szkoły I stopnia

– zajmuje to stanowisko do końca swojej kadencji

– nie dłużej niż do 31.08.2019



cd. WŁĄCZENIE GIMNAZJUM DO 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

• W przypadkach uzasadnionych względami 
organizacyjnymi 

– organ prowadzący może przedłużyć powierzenie 
stanowiska dyrektorowi szkoły – maksymalnie do 
31.08.2019

– dyrektor może przedłużyć powierzenie stanowiska 
wicedyrektora dotychczasowemu dyrektorowi 
gimnazjum – nie dłużej niż do 31.08.2019



POZOSTAŁA KADRA KIEROWNICZA

• Kadrę kierowniczą LO, technikum lub szkoły 
branżowej I stopnia odwołuje się ze 
stanowiska z końcem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, z początkiem 
którego następuje włączenie gimnazjum do 
LO, technikum lub branżowej szkoły I stopnia



DOTYCHCZASOWE LICEA I 
TECHNIKA

• Dyrektor dotychczasowego 3-letniego LO albo 
4-letniego technikum staje się odpowiednio 
dyrektorem 4-letniego LO lub 5-letniego 
technikum

• Zajmuje to stanowisko do końca swojej 
kadencji

• Dotyczy to również wicedyrektorów i 
pozostałej kadry kierowniczej



ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

• Dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej staje się dyrektorem branżowej 
szkoły I stopnia

• Zajmuje to stanowisko do końca swojej 
kadencji

• Dotyczy to również wicedyrektorów i 
pozostałej kadry kierowniczej



SZKOŁY SPECJALNE 
PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

• Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się 
dyrektorem szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy

• Zajmuje to stanowisko do końca swojej kadencji

• Dotyczy to również wicedyrektorów i pozostałej 
kadry kierowniczej



SZKOŁY POLICEALNE

• Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej 
staje się dyrektorem szkoły policealnej z dniem 
1.09.2017 r.

• Zajmuje to stanowisko do końca swojej 
kadencji

• Dotyczy to również wicedyrektorów i 
pozostałej kadry kierowniczej



ZESPÓŁ SZKÓŁ (SP + GIMNAZJUM)

• Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w 
skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia 
szkoła podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, stanie się 8-letnią szkołą 
podstawową

• Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
stają się pracownikami 8-letniej szkoły 
podstawowej



BRAK KWALIFIKACJI

• Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, którzy nie 
posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole podstawowej – rozwiązuje się 
stosunek pracy

• Rozwiązanie następuje z końcem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje 
przekształcenie

• Z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia

• Brak przepisu o odprawach



DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

• Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu 
szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), staje 
się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i 
zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu 
szkół

• Analogiczna zasada dotyczy wicedyrektorów i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska 
kierownicze w zespole szkół



ZESPÓŁ SZKÓŁ 
(GIMNAZJUM + LO lub technikum)

• Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w 
skład którego wchodzi dotychczasowe 
gimnazjum i dotychczasowej LO lub technikum 
stanie się 4-letnim LO lub 5-letnim technikum 

• Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
stają się pracownikami odpowiednio 4-
letniego LO lub 5-letniego technikum



BRAK KWALIFIKACJI

• Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, którzy nie 
posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w LO lub technikum – rozwiązuje się 
stosunek pracy

• Rozwiązanie następuje z końcem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje 
przekształcenie

• Z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia

• Brak przepisu o odprawach



DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

• Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu 
szkół (gimnazjum i LO lub technikum), staje się 
dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i 
zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu 
szkół

• Analogiczna zasada dotyczy wicedyrektorów i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska 
kierownicze w zespole szkół



ZESPÓŁ SZKÓŁ 
(GIMNAZJUM + ZSZ)

• Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w 
skład którego wchodzi dotychczasowe 
gimnazjum i dotychczasowa ZSZ, stanie się 
branżową szkołą I stopnia

• Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
stają się pracownikami branżowej szkoły I 
stopnia



BRAK KWALIFIKACJI

• Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, którzy nie 
posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w branżowej szkole I stopnia – rozwiązuje 
się stosunek pracy

• Rozwiązanie następuje z końcem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje 
przekształcenie

• Z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia

• Brak przepisu o odprawach



DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

• Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu 
szkół (gimnazjum i ZSZ), staje się dyrektorem 
branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to 
stanowisko do końca okresu, na jaki 
powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu 
szkół

• Analogiczna zasada dotyczy wicedyrektorów i 
nauczycieli zajmujących inne stanowiska 
kierownicze w zespole szkół



PRZYKŁADY, PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI…



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


