
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1546 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu  

albo do szkoły publicznej tego samego typu 

Na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu; 

2) przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo wyższej, 

a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy, niż to wy-

nika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wy-

danych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

§ 2. 1. Uczeń przechodzący z: 

1) klasy I–III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być 

przyjęty do: 

a) klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznego technikum; 

2) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyję-

ty do klasy II publicznego technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, 

w którym kształcenie było realizowane w branżowej szkole I stopnia; 

3) klasy I–IV liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być 

przyjęty do: 

a) klasy I publicznego technikum albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia; 

4) klasy I–V technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I 

publicznej branżowej szkoły I stopnia; 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1903). 
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5) klasy I technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I 

publicznego liceum ogólnokształcącego; 

6) klasy II technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy I albo II publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w technikum; 

7) klasy III technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w technikum; 

8) klasy IV technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w technikum, albo 

c) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w technikum; 

9) klasy V technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy IV publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy II publicznej branżowej szkoły II stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w technikum. 

2. Uczeń przechodzący z: 

1) klasy I–VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–VIII publicznej szkoły podstawowej; 

2) klasy I albo II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty odpowiednio do klasy VII albo VIII publicznej szkoły podstawowej; 

3) klasy III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego; 

4) klasy I–V ogólnokształcącej szkoły baletowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może 

być przyjęty odpowiednio do klasy IV–VIII publicznej szkoły podstawowej; 

5) klasy VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego; 

6) klasy I liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przy-

jęty do klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego; 

7) klasy II liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przy-

jęty do klasy I albo II publicznego liceum ogólnokształcącego; 

8) klasy III liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być 

przyjęty do klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształcącego; 

9) klasy IV liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być 

przyjęty do klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego; 

10) klasy V liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być 

przyjęty do klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego. 

§ 3. 1. Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 

który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla 

dorosłych niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – na semestr programowo wyższy, z powodu uzyskania nega-

tywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu, do której 
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przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty odpowiednio do klasy programowo wyż-

szej albo na semestr programowo wyższy publicznej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. 

2. W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka obcego nowożytnego realizowa-

nego w oddziale szkoły, do której przechodzi, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

§ 4. Uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do 

klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka mniejszości naro-

dowej lub etnicznej albo języka regionalnego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych 

w oddziale szkoły publicznej tego samego typu albo szkoły publicznej innego typu, do której przechodzi, uzyskał pozy-

tywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej odpowiedniego typu szkoły publicz-

nej, pod warunkiem, że nie będzie kontynuować nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalne-

go w tej klasie. 

§ 5. 1. Uczeń klasy I technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzy-

mał promocji do klasy II z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcą-

cych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy I albo II publicznego liceum ogólno-

kształcącego. 

2. Uczeń klasy II technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał 

promocji do klasy III z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształ-

cącego. 

3. Uczeń klasy III technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał 

promocji do klasy IV z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształ-

cącego. 

4. Uczeń klasy IV technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał 

promocji do klasy V z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy IV publicznego liceum ogólnokształcącego. 

§ 6. 1. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

i ogólnokształcącej szkoły baletowej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał 

promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólno-

kształcących uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej odpowied-

nio publicznej szkoły podstawowej lub publicznego liceum ogólnokształcącego. 

2. Uczeń klasy I liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który 

nie otrzymał promocji do klasy II z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał 

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego. 

3. Uczeń klasy II liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który 

nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał 

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształcącego. 

4. Uczeń klasy III liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, któ-

ry nie otrzymał promocji do klasy IV z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał 

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego. 

5. Uczeń klasy IV liceum sztuk plastycznych publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, któ-

ry nie otrzymał promocji do klasy V z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał 

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego. 
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§ 7. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a, ust. 2 pkt 7 i § 5 ust. 1, uczeń przechodzący z jednego 

typu szkoły do innego typu szkoły jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy przez dyrektora szkoły, do której przechodzi, 

na podstawie świadectwa promocyjnego wydanego przez szkołę, z której uczeń przechodzi, a w przypadkach, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, pkt 8 lit. a, ust. 2 pkt 8 i 10, § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 – na podstawie świadectw pro-

mocyjnych wydanych przez szkołę, z której uczeń przechodzi. 

§ 8. 1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

w tym oddziale. 

2. Jeżeli uczeń w szkole ponadpodstawowej, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

1) ogólnokształcące w zakresie podstawowym, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są realizowane 

w zakresie rozszerzonym, 

2) z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż zajęcia te są realizowane w oddziale szkoły, do której 

przechodzi 

– przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, który w szkole, z której prze-

chodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której prze-

chodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu 

edukacyjnego. 

4. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, 

o którym mowa w ust. 3, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały 

zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych 

zajęć. 

5. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał po-

zytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym 

samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach. 

§ 9. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożyt-

nego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych 

uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym 

zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przecho-

dzi, albo 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której 

przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.
2)

) oraz przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb tej ustawy. 

§ 10. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2017/2018 z: 

1) klasy I branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego technikum; 

2) klasy I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o uprawnie-

niach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absol-

wentów dotychczasowego gimnazjum; 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

949 i 1292. 
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3) klasy I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów do-

tychczasowego gimnazjum. 

§ 11. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2018/2019 z: 

1) klasy I albo II branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzo-

nej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego technikum; 

2) klasy I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o uprawnie-

niach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absol-

wentów dotychczasowego gimnazjum; 

3) klasy I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów do-

tychczasowego gimnazjum; 

4) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicz-

nej może być przyjęty do klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczaso-

wego gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było 

realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum. 

§ 12. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2019/2020 z: 

1) klasy I–III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego technikum; 

2) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do klasy II publicznego dotychczasowego czterolet-

niego technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było 

realizowane w branżowej szkole I stopnia; 

3) klasy I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o uprawnie-

niach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absol-

wentów dotychczasowego gimnazjum; 

4) klasy I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów do-

tychczasowego gimnazjum; 

5) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicz-

nej może być przyjęty do klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczaso-

wego gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było 

realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum; 

6) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów do-

tychczasowego gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształ-

cenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum; 

7) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów do-

tychczasowego gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształ-

cenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum. 

§ 13. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2020/2021 z: 

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do klasy II publicznego dotychczasowego czterolet-
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niego technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było 

realizowane w branżowej szkole I stopnia; 

2) klasy II albo III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o upraw-

nieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego technikum albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia; 

3) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicz-

nej może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

c) klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane 

w dotychczasowym czteroletnim technikum; 

4) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy II publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane 

w dotychczasowym czteroletnim technikum; 

5) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy III publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane 

w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo 

d) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy 

ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, 

w którym kształcenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum. 

§ 14. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2021/2022 z: 

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do klasy II publicznego technikum w zawodzie, 

w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w branżowej szko-

le I stopnia; 

2) klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach 

szkoły publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy I publicznego technikum albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia; 

3) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane 

w dotychczasowym czteroletnim technikum; 
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4) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły 

publicznej może być przyjęty do: 

a) klasy III publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo 

b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie było realizowane 

w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo 

d) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy 

ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, 

w którym kształcenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum. 

§ 15. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2022/2023 z klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do: 

1) klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego albo 

2) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną 

z zawodem, w którym kształcenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo 

3) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy 

ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, 

w którym kształcenie było realizowane w dotychczasowym czteroletnim technikum. 

§ 16. W przypadkach, o których mowa w § 10–15, stosuje się odpowiednio przepisy § 3, § 4 i § 8. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć 




