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Opinia kuratora oświaty 

Opinia kuratora oświaty zawierała w szczególności 

• ocenę zgodności z prawem rozwiązań 
zaproponowanych w uchwale 

oraz 

• ocenę w zakresie zapewnienia przez JST możliwości 
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej 
gminy. 

 



• uchwał wpłynęło: 167 (144 z gmin i 23 z powiatów) 

• opinia pozytywna: 82 

• opinia warunkowa: 85 

• opinia negatywna: 0 

 

Opinia kuratora oświaty 



Powiaty województwa kujawsko-pomorskiego 

pozytywna (10) 

pozytywna-warunkowa (13) 

negatywna (0) 

Opinia kuratora oświaty: 



Gminy województwa kujawsko-pomorskiego 

pozytywna (72) 

pozytywna-warunkowa (72) 

Ryńsk 

negatywna (0) 

Opinia kuratora oświaty: 



Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego  

Ryńsk 

negatywna (0) 

Opinia kuratora oświaty: 

pozytywna (64) 

pozytywna-warunkowa (63) 



Przykładowe uwagi kuratora 
• W sytuacji, kiedy G było przekształcane w SP lub do niej 

włączane w planie sieci gimnazjów i dotychczasowych klas 
gimnazjalnych zamiast „klasy dotychczasowego Gimnazjum 
nr 1 w X prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w X” 
wpisywano „Gimnazjum nr 1 w X”. 

• W granicach obwodów należało podać nazwy miejscowości 
lub ulic, a nie „obwód całej gminy.” 

• Brak określenia roku szkolnego, w którym ma rozpocząć się 
kształcenie w klasie I-szej w SP powstałej z przekształcenia G 
lub w wyniku włączenia G do danej SP. 

• W sytuacji, kiedy G funkcjonuje w ZS, który składa się tylko z 
G i SP niepotrzebnie wprowadzano zapis o przekształceniu 
lub włączeniu G do SP (z mocy ustawy ZS staje się SP). 
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Gimnazja samodzielne samorządowe 
Działania JST 
 

wygaszanie - 21 gimnazjów (19%)

przekształcenie w SP - 25 (23%)

włączenie do SP - 63 (57%)

włączenie do T - 1 (1%)



19% 

22% 
59% 

wygaszanie - 13 gimnazjów (19%)

przekształcenie w SP - 15 (22%)

włączenie do SP - 40 (59%)

Gimnazja samodzielne samorządowe 
Działania JST - Konwent Wójtów Gmin Wiejskich 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  







Uchwały „ostateczne” 

• brak skarg JST do WSA 

• 2 gminy nie podjęły tzw. uchwał ostatecznych 

• 2 gminy w swojej uchwale „ostatecznej” nie 
uwzględniały uwag kuratora zawartych w tzw. opinii 
warunkowej 

• nadzór Wojewody 

• ponieważ w okresie od 1 września 2017 r.  
do 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy mogą 
powstać nowe szkoły publiczne (prowadzone przez 
gminę lub inne organy) lub zaistnieje potrzeba 
zmiany obwodów szkołom istniejącym lub określenia 
obwodów nowym szkołom, w ustawie przewidziano 
możliwość nowelizacji ww. uchwały (art. 212) 

 



Najważniejsze terminy działań dla JST w roku 2017 

 

1. Do dnia 29 maja 2017 r. organ prowadzący szkołę lub 
przedszkole zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły lub 
przedszkola, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty. Kurator ma 
10 dni na wydanie opinii, nie później niż do dnia 20 maja 2017 r. 

2. do dnia 30 czerwca 2017 r. - przyjmowanie przez organ 
wykonawczy JST dokumentów przedkładanych przez osoby 
prowadzące publiczne szkoły podstawowe podlegające 
przekształceniom z mocy prawa stanowiących podstawę do 
zmian zezwoleń i wpisów do ewidencji szkół niepublicznych 
(tryb uproszczony, bez wniosku o zmianę zezwolenia lub wpisu); 

3. do dnia 10 sierpnia 2017 r. - wydanie przez organ wykonawczy 
JST decyzji administracyjnych w przedmiocie zmiany/odmowy 
zmiany zezwoleń na założenie i prowadzenie szkół publicznych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST 
(przekształcenia z mocy prawa SP, przekształcenia/włączenia 
gimnazjum do szkoły innego typu z dniem 1 września 2017 r.); 

 



Najważniejsze terminy działań dla JST w roku 2017 

 

3. do dnia 10 sierpnia 2017 r. - zmiana przez organ 
wykonawczy JST wpisów do ewidencji szkół 
niepublicznych; 

4. do dnia 30 listopada 2017 r. - podjęcie przez organ 
stanowiący JST uchwały stwierdzającej przekształcenie 
z mocy prawa szkoły podstawowej. 
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