
Uwagi dotyczące likwidacji i przekształcania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych  

w roku szkolnym  2022/2023 

 Likwidacja lub przekształcenie publicznej szkoły lub publicznego przedszkola następuje 

z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia 2023 r. (taką datę należy podawać 

w uchwale intencyjnej i zasadniczej), zgodnie z art. 89 ust 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Publiczna placówka 

oświatowa może zostać zlikwidowana/przekształcona w innym terminie (art. 89 ust. 8 

ww. ustawy). 

 W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego  tworzenie 

i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Stosuje się przepisy art. 89 ww. ustawy, 

zgodnie z art. 39 ust. 7a ww. ustawy. Szkoły proszone są o współpracę z organami 

prowadzącymi w zakresie planowania tworzenia i likwidacji innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rok szkolny 

2023/2024, a organy prowadzące o przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie (art. 

89 ustawy Prawo oświatowe). 

 Organ prowadzący publiczną szkołę/przedszkole/placówkę jest obowiązany,  

co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji/przekształcenia zawiadomić  

o zamiarze likwidacji/przekształcenia: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów 

pełnoletnich – tych uczniów, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy 

JST właściwej do prowadzenia szkół danego typu (art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 

Zawiadomienie takie zarówno rodzice, dorośli uczniowie, jak i kurator oświaty, powinni 

otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. Organ prowadzący 

zawiadamiając LKO o likwidacji/przekształceniu przekazuje kopię ustawy intencyjnej 

(zamiarowej) w przedmiotowej sprawie. Wniosek o opinię LKO przekazany wraz  

z zawiadomieniem o zamiarze likwidacji/przekształcenia w terminie po 28 lutego  

2023 r. nie będzie rozpatrywany z przyczyn formalnych. 

 Wniosek o opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru 

likwidacji/przekształcenia należy sporządzić z uwzględnieniem zapisów procedury 

zamieszczonej na stronie www.ko-gorzow.edu.pl >szkoły i organy > procedury: temat 

„Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych 

przedszkoli, szkół lub placówek”. Stanowi ona załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 

LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania 

publicznych przedszkoli, szkół lub placówek. 

 Organ prowadzący, który otrzymał pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty jest 

zobowiązany w terminie najpóźniej do 5 września br. przekazać LKO kserokopię 

uchwały zasadniczej lub informację o nie podjęciu uchwały z określonych przyczyn. 

 Gmina, na terenie której funkcjonuje jeszcze „oddział zamiejscowy przedszkola” nie 

występujący w obecnym systemie prawnym, jest zobowiązana do jego likwidacji  

(z zastosowaniem art. 89 ustawy Prawo oświatowe) oraz w razie potrzeby utworzenia 

innej formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 

sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1520). 
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