
REFORMA SYSTEMU 
OŚWIATY 

Stan przygotowań  

w Ostrowie Wielkopolskim 



UCZNIOWIE 



Na czym polega zmiana? 

• Od 1 września 2017 roku 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnią 
szkołą podstawową.  
 

• Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami, 
nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej 
 

• 1 września 2017 roku w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną naukę 
pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej 6-letniej 
szkoły podstawowej). 



Na czym polega zmiana? 

• W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum 
 

• Od 1 września 2017 r. nie będzie klasy I, a w latach następnych 
kolejnych klas dotychczasowego gimnazjum 
 

• Gimnazja w Ostrowie Wielkopolskim zostaną przekształcone w Szkoły 
Podstawowe: 

- Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 2 
- Gimnazjum nr 4 w Szkołę Podstawową nr 14 
- Gimnazjum nr 3 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 i 

wygaszone 



Nowe obwody szkolne 

• Mniejsze obwody szkolne – uczeń ma bliżej do 
szkoły 
 

• Obwody szkolne otrzymały także szkoły:  
- Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa,  
- Szkoła Podstawowa Edukator  
- Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych  



Nowe obwody szkolne - propozycja 





Rok 2017/2018 
 

- Nabór do klas I szkół podstawowych  

- Klasy VI stają się klasami VII – w budynkach 
obecnych gimnazjów 

- Klasy IV – możliwość migracji uczniów 

 

 

 

 





Nauczyciele 



Nauczyciele 

Od 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w 
obecnie funkcjonujących szkołach z urzędu staną 
się nauczycielami szkół utworzonych w ramach 
nowego systemu.  

Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele 
dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych 
staną się nauczycielami 8-letnich szkół 
podstawowych; 



Nauczyciele 

W okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie ustawy 
do 31 sierpnia 2019 roku podjęcie dodatkowego zatrudnienia 
przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w 
inne szkole, będzie wymagało uzyskania pisemnej zgody 
dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest ten nauczyciel.  

Rozwiązanie to pozwoli na zyskanie dodatkowych miejsc 
pracy i umożliwi podjęcie zatrudnienia nauczycielom z  

gimnazjów, w których wygaszane jest kształcenie. 



Nauczyciele 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania lub na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na 
wymiar zatrudnienia) będzie mógł być przeniesiony na własną 
prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej 
lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same 
lub inne stanowisko. 

W okresie przejściowym nie będzie można przenosić nauczycieli 
mianowanych bez ich zgody. Decyzja o ewentualnym 
przeniesieniu należy do samego nauczyciela.  



Nauczyciele 

Nauczyciel zatrudniony w wygaszanym lub przekształcanym 
gimnazjum będzie mógł kontynuować wcześniej rozpoczęty staż 
na kolejny stopień awansu zawodowego, bez względu na wymiar 
zatrudnienia. 



Koszty dostosowania 

gimnazjów  

393 370,22 zł 
w tym m.in.: 

• koszt dostosowania łazienek 

• wyposażenie szkoły 

• przekwalifikowanie nauczycieli 

 



27 grudnia 2016 r.  

Dziękuję za uwagę! 


