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Kuratorium Oświaty 
w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 
Warszawa 

 
Karta informacyjna 

 
KOG.542.14.2019 

 
Wydanie opinii w sprawie 

likwidacji szkoły lub placówki 

 
 

I. Co należy zrobić? 
 

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zamiaru 

likwidacji szkoły lub placówki publicznej organ prowadzący szkołę lub placówkę 

powinien przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 

Warszawa, wniosek wraz z właściwą dokumentacją lub złożyć ją osobiście  

w Kancelarii Głównej (pok. 107) lub przesłać do właściwej miejscowo Delegatury 

Kuratorium Oświaty. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają Wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie 

nadzorujące likwidowany typ szkoły/placówki lub właściwa miejscowo Delegatura 

Kuratorium Oświaty. 

 
 
II. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zamiaru likwidacji szkoły  

lub placówki wraz z uzasadnieniem projektowanych zmian. 

 

2. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji szkoły 

lub placówki wraz z uzasadnieniem. 

 

3. Informacja o powiadomieniu wszystkich rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 

dorosłych – uczniów) o likwidacji szkoły z końcem roku szkolnego (na 6 miesięcy 

przed terminem likwidacji) lub placówki. 

 

4. Informacja (dyrektorów szkół) o wynikach nauczania szkoły likwidowanej oraz 

szkoły/ szkół, do których będą przeniesieni uczniowie  

 

5. Pisemne stanowisko rady rodziców/ rady szkoły w sprawie likwidacji szkoły. 
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6. Potwierdzenie, że uczniom zlikwidowanej szkoły zapewniono możliwość 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, o tym samym 

lub zbliżonym profilu lub zawodzie, w tym informację o: 

 

a) dotychczasowej sieci szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego 

(właściwa uchwała) oraz planowanych zmianach w sieci szkół; należy również 

przedstawić analizę zmian w planie sieci w ciągu ostatnich pięciu lat, 

b) demografii w odniesieniu do obwodu szkoły likwidowanej oraz szkół w całej 

gminie (w perspektywie kilkuletniej); 

c) warunkach dowożenia i opieki w trakcie dowozu dzieci do szkoły/szkół 

d) zapewnieniu bezpiecznych dojść do szkoły/szkół 

e) organizacji szkoły likwidowanej oraz szkoły/szkół, do których będą przeniesieni 

uczniowie, należy przy tym uwzględnić: 

 bazę i wyposażenie szkół, (w tym pisemne stanowiska organów, służb 

inspekcji np. Sanepid, PSP, nadzór budowlany) 

 zaplecze sportowo – rekreacyjne,  

 przewidywaną liczbę dzieci w szkołach i poszczególnych oddziałach – 

w perspektywie kilkuletniej (dotyczy dzieci, których wykazy gmina 

zobowiązaną jest przekazywać do szkół podstawowych – art. 41 ust. 2 

ustawy Prawo oświatowe), 

 zmianowość, 

 organizację świetlicy i żywienia, szatni, biblioteki itp.,  

 organizację zajęć pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej,  

 inne informacje 

 

III. Realizacja 

 

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega analizie formalnej i merytorycznej. 

Opinia zostanie wydana na piśmie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia  

jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej opinii. 

 

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest 

niekompletna, Mazowiecki Kurator Oświaty może wezwać do jej uzupełnienia,  

z określeniem terminu dokonania tej czynności. 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty przeprowadza wizję lokalną celem ustalenia warunków 

nauki, wychowania i opieki po likwidacji szkoły lub placówki. Wizja lokalna w szkołach 

jest przeprowadzana w trybie kontroli. 
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Opinia formułowana jest w odniesieniu do kryteriów: 

 

 działania podejmowane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę  

są zgodne z art. 89  ustawy – Prawo oświatowe, 

 dostęp do szkoły nie jest utrudniony i jest bezpieczny,  

 nie ulegają pogorszeniu warunki nauki i pobytu. 

 

Uzasadnienie faktyczne opiera się na: 

 

- wynikach analizy zgromadzonej dokumentacji, 

 

- wynikach wizji lokalnej w szkole zamierzonej do likwidacji i w szkole, w której 

edukację będą kontynuować uczniowie ze szkoły zamierzonej do likwidacji, 

 

- wynikach nadzoru pedagogicznego (ewaluacja, kontrola) 

 

- innych dowodach (zasada pisemności). 

 

 

IV. Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

 

V. Przysługujące prawa 

 

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest wydawana w drodze postanowienia,  

na które przysługuje zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. 

 

VI. Podstawa prawna 

1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 

ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 

(j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.). 


