Akty prawne obowiązujące
od 1 września 2017 r.
Stan prawny - wrzesień 2017 r.

Opracowała: Ewa Halska

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) wchodzi w życie w
terminach i na zasadach określonych w ustawie Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Od 1 września 2017 r. obowiązują
wszystkie uregulowania ustawy Prawo oświatowe,
za wyjątkiem:
art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4- wchodzą w życie
od 1 września 2018 r.:

art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4- wchodzą w życie
od 1 września 2018 r.:
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze
rozporządzenia:
1) podstawę programową:
c) kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
d) kształcenia ogólnego dla technikum,
g) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia,
- art. 47 ust. 1 pkt 4 - treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego,
warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i
placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 (placówki kształcenia
ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia
zawodowego) oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących
doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt
4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i
słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;.

Konstrukcja ustawy – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59
ze zm.
Rozdział 1 - Przepisy ogólne – art. 1-30
Rozdział 2 - Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – art. 31 – 42 Rozdział 3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi – art. 43 – 74
Rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty - art. 75 -87
Rozdział 5 - Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych – art. 88 -129
Rozdział 6 - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek – art. 130 -164
Rozdział 7 - Kształcenie osób przybywających z zagranicy i doskonalenie nauczycieli za granicą – art. 165 -167
Rozdział 8 - Szkoły niepubliczne – art. 168 – 182
Rozdział 9 - Placówki doskonalenia nauczycieli – art.183 - 188
art. 189 – wejście w życie
W dotychczasowej ustawie o systemie oświaty pozostają regulacje prawne z zakresu;
 finansów
 oceniania i egzaminów zewnętrznych
 pomocy materialnej dla uczniów
 wypoczynku

W okresie przejściowym uso stanowi podstawę prawną dla szkół starego typu
działających na podstawie uso

Korelacja ustaw – UPO i uso
Ustawa o systemie oświaty - uso

Ustawa – UPO

Preambuła

Rozdział 6 Placówki doskonalenia
nauczycieli

Preambuła

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 7 Finansowanie szkół i
placówek publicznych

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne,
obowiązek nauki i obowiązek szkolny

Rozdział 8 Szkoły i placówki
niepubliczne

Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych
szkół i publicznych placówek

Rozdział 8a Pomoc materialna dla
uczniów

Rozdział 3 Zarządzanie szkołami i
placówkami publicznymi

Rozdział 9 Przepisy szczególne

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie
i promowanie uczniów w szkołach
publicznych

Rozdział 9a Przepisy karne

Rozdział 3b Egzamin gimnazjalny i egzamin
maturalny oraz egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie

Rozdział 10 Zmiany w przepisach
obowiązujących

Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek nauki i
obowiązek szkolny
Rozdział 3 Zarządzanie szkołami i placówkami
publicznymi
Rozdział 4 Społeczne organy w systemie oświaty

Rozdział 5 Organizacja kształcenia, wychowania
i opieki w szkołach i placówkach publicznych

Rozdział 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek
Rozdział 7 Kształcenie osób przybywających z zagranicy

Rozdział 4 Społeczne organy w systemie
oświaty
Rozdział 5 Organizacja kształcenia,
wychowania i opieki w szkołach i placówkach
publicznych

Rozdział 11 Przepisy przejściowe i
końcowe

Rozdział 8 Szkoły i placówki niepubliczne
Rozdział 9 Placówki doskonalenia nauczycieli

Przepisy zachowane w uso

Rozdział 1

Rozdział 2

Rozdział 3

•
•
•
•
•
•
•

art. 3 zmodyfikowane definicje
art. 5g – zakaz pobierania opłaty za informacje
art. 9a – 9e – zagadnienia egzaminacyjne
art. 10, 10a – egzaminy eksternistyczne
art. 11 - świadectwa i dyplomy
art. 12 – nauka religii
art. 13 – prawa mniejszości narodowych

• art. 14 ust. 5 i następne – opłaty za wychowanie
przedszkolne
• art. 14d – dofin. zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego

• art. 21 ust. 2 – zadania MEN
• art. 22 ust. 2 pkt 8 i 13 – rozp. dotyczące
przeprowadzania konkursów i warunków wynagradzania
egzaminatorów i nauczycieli akademickich
• art. 22a-22d – program wychowania przedszkolnego,
program nauczania, kwestie dotyczące podręczników
• art. art. 32a ust. 4 – świadectwa i dyplomy w szkołach
artystycznych

Przepisy zachowane w uso

Rozdział 3a i 3b
7, 8a

Rozdział 8

•Wprowadzono zmiany merytoryczne i techniczne

• art. 85b ust. 3-6,8,9 – wyposażenie szkół
niepublicznych w podręczniki
• art. 89b – 90 – dotacja dla szkół niepublicznych

Uchylono;

Rozdział 9

• art. 94-94aa – kształcenie uczniów i doskonalenie
nauczycieli za granicą
• art. 94c – wspieranie międzynarodowej współpracy
dzieci i młodzieży
• art. 95a – bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Zmiany w uso rok 2017 poz. 949
poz. 949

art. 3 uso;
18) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie
u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej
jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;
18a) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane
schorzeniami neurologicznymi;
art.14 ust. 5aa. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
art. 14 d ust. 1a. Przez dzieci w wieku do 5 lat, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 8,
rozumie się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

USTAWA z 22 czerwca 2017 r. o zm. niektórych ustaw w związku
z realizacją programu „Za życiem” – poz.1292

art. 90v

określa, że w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego na
podst. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) a dotyczących
pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości
kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczych, minister edukacji współdziała z JST
oraz może JST udzielić wsparcia finansowego w formie dotacji
celowej.

Nawigacja oświatowa
Rozdział 2 - Wychowanie przedszkolne obowiązek (…) art. 31 - 42
art.
Temat przepisu
w
UPO

31
32
33
34
35
36
37

Organizowanie wychowania przedszkolnego
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Przygotowanie przedszkolne - obowiązki rodziców
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego
Obowiązek szkolny
Realizacja obowiązku szkolnego
Spełnianie obowiązku; rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki
poza szkołą

38
39
40
41
42

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Sieć szkół
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - obowiązki rodziców
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Egzekucja spełniania obowiązków

Rozdział 2 ustawy Prawo oświatowe uzupełniają przepisy zachowane w obowiązującej ustawie
o systemie oświaty, a to:
 art. 14 ust. 5 - 5i – opłaty za wychowanie przedszkolne
 art. 14d – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

art.
w uso

14
14a
14b
14c
15
16
16 ust. 8
16a
17
18
19
20

Typy szkół w nowym ustroju szkolnym - art. 18 UPO
Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
 czteroletnie liceum ogólnokształcące
 pięcioletnie technikum
 trzyletnią branżową szkołę I stopnia
 trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy - SSPdP*
 dwuletnią branżową szkołę II stopnia
 szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie
lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie
dłuższym niż 2,5 roku
*- SSPdP - Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

z niepełnosprawnością

Szkoły starego typu, to:





dotychczasowe gimnazja
trzyletne licea ogólnokształcące
czteroletnie technika
klasy dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia, dotychczasowych szkołach
policealnych i szkołach specjalnych
przysposabiających do pracy

Akt założycielski
 Do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST prowadzącej
dotychczasową 6-letnią szkołę podstawową, w drodze uchwały,
stwierdza jej przekształcenie w 8-letnią szkołę podstawową
 Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły - art. 210 ust. 4 PwUPO,
(analogicznie powstaje branżowa szkoła I st., szkoła policealna, SSPdP
- art. 217 ust. 4 PwUPO)
 Uchwała stanowi także akt założycielski szkoły, do której włączono
gimnazjum

 Do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST prowadzącej gimnazjum
(przy przekształceniu lub włączeniu 1.09.2017 r.), w drodze uchwały,
stwierdza zakończenie działalności gimnazjum. Za dzień zakończenia
działalności uznaje się dzień 31 sierpnia 2017 r. - art. 129 ust. 16 UPO

Zmiany w arkuszu organizacji
- rozp. MEN –Dz. U. z 2017 r. poz.649

 W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września 2017 roku zmian do
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, organ prowadzący szkołę lub
przedszkole zatwierdza, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola - § 17 ust.
8 pkt 2
 Opinie zakładowych organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian do
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola - § 17 ust. 8 pkt 1
 Zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola
w przypadku wprowadzenia ich po dniu 30 września danego roku, organ
prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza w terminie 7 dni od dnia
otrzymania - § 17 ust. 9
 Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego (CKU),
publicznych placówek kształcenia praktycznego (CKP) i publicznych ośrodków
dokształcenia i doskonalenia zawodowego (ODiDZ), zatwierdzone przez organ
prowadzący przed 1.09.2017 r. pozostają w mocy. Zmieniany arkusz podlega
zaopiniowaniu tylko przez Kuratora Oświaty – art. 51 ust.1. pkt 12. UPO

Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
art. 42 ust. 2d.
W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
art. 42 ust. 2. pkt 2 inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów

Rozporządzenia
- akty wykonawcze

Akty wykonawcze nowe
– ob. od 1 września 2017r.

Rozporządzenie MEN z dnia:
 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - Dz. U. poz. 356
 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
- Dz. U. poz. 622

 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli - Dz. U. poz. 649
 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów
i szkół mistrzostwa sportowego - Dz. U. poz. 671

Akty wykonawcze nowe
– ob. od 1 września 2017r.

Rozporządzenie MEN z dnia:
 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół - Dz. U. poz. 703
 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach Dz. U. poz. 860
 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego - Dz. U. poz. 1322
 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznej placówki
kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego
oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
- Dz. U. poz. 1451

Akty wykonawcze nowe

Rozporządzenie MEN z dnia:

– ob. od 1 września 2017r.

 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dz. U. poz. 1512
 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz. U. poz. 1534 dotyczy szkół
nowego typu

 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia
ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo
do szkoły publicznej tego samego typu – Dz. U. poz. 1546
 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub
niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę,która ukończyła
16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła
ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U poz. 1562

Akty wykonawcze nowe
– ob. od 1 września 2017r.

Rozporządzenie MEN z dnia:
 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego
programu lub toku nauki - Dz.U. poz. 1569

 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli – Dz.U. poz. 1575
 9 sierpnia 2017 r. warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieku dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – Dz.U. poz. 1579
 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach - Dz. U. poz. 1591

Akty wykonawcze nowe
– ob. od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie MEN z dnia:
 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz
trybu pracy komisji konkursowej – Dz.U. poz. 1587

 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce – Dz. U. poz. 1597

W trakcie procedowania - kolejne rozporządzenia MEN,
w tym, w sprawie:
 indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 organizacji roku szkolnego, nadzoru pedagogicznego,
wymagań wobec szkół i placówek
…

Rozporządzenie MEN z dnia:

Akty wykonawcze
-zmieniane

 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
- Dz. U. poz. 977 ze zm. - ost. z 2016 r. poz. 895
 z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkoach i szkołach
- Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm. ost. z 2017 r. poz. 1147
 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
- Dz. U. Nr 139, poz. 1131 oraz z 2017 r. poz. 1239
 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących o życiu seksulanym człowieka,o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z 2017 r. poz. 1117
 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125 ze zm. ost. z 2017 r. poz. 1580

Inne akty wykonawcze
 Rozp RM z dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”
– poz. 1401 – ob. od 22lipca
 Rozp. RM z dnia 26 lipca 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikówi materiałów
edukacyjnych
– poz. 1457 - ob. od 29 lipca
 Rozp. RM z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele
edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
– poz. 1554 - ob. od 19 sierpnia

Inne zmieniane
akty wykonawcze
 Rozp. MZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich
- Dz. U. poz. 1144 oraz z 2017 r. poz. 971
 Rozp. MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm. ost. z 2017 poz. 1421

Rozp. MRiF dnia 21 lipca 2017 r. zm. rozp. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów (…) oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych – poz. 1421
§ 1 pkt 1 lit. f) - w dziale „801 – Oświata i wychowanie”:
– do rozdziału „80110 Gimnazja” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
„Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki
dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.”,
– do rozdziału „80111 Gimnazja specjalne” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
„Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki
dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach
dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych w innych typach szkół.”
- do rozdziału „80130 Szkoły zawodowe” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
„Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki
dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki
ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w klasie pierwszej branżowej szkoły I
stopnia orazpozostałych typach szkół zawodowych.”,
- od 1 września 2017 r.

cd. rozp. MRiF - poz. 1421

§ 1 pkt 1 lit. f. - w dziale „801 – Oświata i wychowanie”:
– uchyla się rozdział „80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół”,
– po rozdziale „80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół” dodaje się rozdziały 80115–80117 w brzmieniu:
 80115 Technika
 80116 Szkoły policealne
 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia”,
– uchyla się rozdział „80123 Licea profilowane”,
– uchyla się rozdział „80124 Licea profilowane specjalne”
- wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

cd. rozp. MRiF - poz. 1421
§ 1 pkt 1 lit. f. - w dziale „801 – Oświata i wychowanie”:
po rozdziale „80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe” dodaje się rozdział
80152 w brzmieniu:
„80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych
szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”,
„80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”.”

- wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

cd. rozp. MRiF - poz. 1421

§ 1 pkt 1 lit. f. - w dziale „801 – Oświata i wychowanie”:

po rozdziale „80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe” dodaje się Rozdział „80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:
„80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych
szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe
specjalne”.
W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach
podstawowych. - wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Likwidacja jednostki budżetowej
Kiedy następuje likwidacja jednostki budżetowej?
 Gimnazjum wygaszane – z mocy ustawy niezależnie od tego czy
uchwała JST przewiduje taką likwidację czy nie - na 1.09.2017 r. nie
ma żadnych zmian – gimnazjum działa dalej wykonując wszystkie
swoje zadania na dotychczasowych zasadach – nie ma likwidacji
jednostki budżetowej
 Gimnazjum przekształca się w innego typu szkołę – zmieniają się
zadania (dochodzą dodatkowe) oraz nazwa – jednostka budżetowa
działa dalej – nie ma likwidacji jednostki
 Gimnazjum zostaje włączone do szkoły innego typu – następuje
likwidacja jednostki budżetowej (nie ma łączenia) a zadania (oraz
pracowników) przejmuje szkoła, do której gimnazjum jest włączane.
Jeśli JST nie zdecyduje inaczej, to szkoła ta przejmuje również
majątek gimnazjum

Zamknięcie ksiąg - uor
art. 12.

2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c:
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, (…), zakończenia
likwidacji (…),
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z
przejęciem jednostki przez inną jednostkę, (…)
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli
w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, (…)
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami – nie później
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
uor – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.

art. 12.

Zamknięcie ksiąg - uor

4. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki
kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu
15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
5. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym
wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych
w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3.
art. 13
2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio
zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy
danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.
3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie określonej w ust. 2 jest
posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu
do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny
nośnik danych.
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