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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie 

zakończenia działalności gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2017 roku a w związku z tym 

pytaniem: „Kto wystawi świadectwa szkolne uczniom uczęszczającym do klas II i III 

tych szkół w roku szkolnym 2017/2018", odpowiadam: 

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) - dalej u.p.w.p.o., dotychczasowe 

gimnazjum można m.in. włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej. Jednocześnie w art. 

129 ust. 8 u.p.w.p.o. zostało zawarte, że w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 

i 2018/2019 w szkole tak utworzonej prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż 

do czasu ich likwidacji. Jak wynika z art. 129 ust. 10 u.p.w.p.o. uczniowie tych klas otrzymują 

świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

Jednak świadectwa zostaną podpisane przez dyrektora ośmioletniej szkoły 

podstawowej. Regulują to przepisy zawarte w art. 238 ust. 1 i 2 u.p.w.p.o., które stanowią, 

że dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem 

ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, 

i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora 

dotychczasowej szkoły podstawowej. Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum, 

prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do 

ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej 

i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora 

dotychczasowego gimnazjum. 
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