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Materiał prezentuje realizowane oraz planowane działania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej związane z przygotowaniem i wdrożeniem od dnia 1 września 2017 r. 
nowego ustroju szkolnego. Proces wdrażania zmian odbywać się będzie stopniowo, 
ewolucyjnie i z pełnym poszanowaniem uwag i doświadczeń środowiska szkolnego. 

I. Działania przygotowawcze i organizacyjne 

Prace nad przygotowaniem reformy systemu edukacji rozpoczęły się w lutym 2016 r. po 
zainicjowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej debaty społecznej 
„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana”. 

Po przedstawieniu we wrześniu 2016 r. projektów ustaw wprowadzających reformę 
edukacji i skierowaniu ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we 
współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, 
dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego. Działania w terenie miały na celu wzmocnienie przekazu informacyjnego 
dotyczącego reformy edukacji. W całej Polsce zorganizowano szereg spotkań 
z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego. Uczestnicy spotkań w regionach uzyskali szczegółowe informacje na 
temat planowanej reformy oświaty, m.in. te dotyczące harmonogramu wprowadzania 
zmian, zasad przekształcania szkół, dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry 
kierowniczej, egzaminów i innych ważnych zagadnień. Dodatkowo pracownicy 
kuratoriów oświaty byli w stałym kontakcie z organami prowadzącymi szkoły, udzielając 
odpowiedzi i wyjaśnień. Od połowy września do połowy grudnia 2016 r. odbyło się w całej 
Polsce blisko 1 500 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.  

II. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej towarzyszące 
wprowadzaniu zmian w systemie edukacji  

Wraz z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 14 grudnia 2016 r. ustaw wprowadzających 
nowy ustrój szkolny w Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół do 
spraw wdrażania reformy, który koordynuje i monitoruje działania związane z reformą 
edukacji oraz wspiera pracowników jednostek samorządu terytorialnego, nauczycieli, 
dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w procesie wdrażania zmian.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i przekazało do każdej z 27 520 szkół  
w Polsce pakiety informacyjne na temat reformy edukacji. W skład pakietu weszła 
broszura informacyjna oraz dwa plakaty, które przedstawiają najważniejsze zmiany 
w systemie oświaty i w przystępny sposób wyjaśniają jej założenia, planowany przebieg 
i spodziewane efekty reformy. W broszurze zamieszczono także zestaw najważniejszych 
pytań i odpowiedzi na temat zmian w systemie oświaty. Pakiet został opatrzony listem 
Ministra Edukacji Narodowej adresowanym do dyrektorów szkół wszystkich typów, 
w którym Minister zwraca się z prośbą o udostępnienie materiałów nauczycielom, 
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rodzicom i uczniom. Celem pakietu było przekazanie wszystkim zainteresowanym 
osobom pełnej informacji dotyczącej zmian zachodzących w systemie oświaty. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło także specjalny serwis internetowy 
poświęcony planowanym zmianom w edukacji (pod adresem 
www.reformaedukacji.men.gov.pl). Serwis zawiera informacje uporządkowane według 
różnych kategorii odbiorców (rodziców, uczniów, nauczycieli, organów prowadzących 
szkoły). Udostępniony został adres poczty elektronicznej reformaedukacji@men.gov.pl, 
na który przekazywane są pytania obywateli dotyczące reformy. Przeciętnie do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa 200 wiadomości dziennie, na które 
sukcesywnie są udzielane odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania wraz 
z przygotowanymi odpowiedziami na bieżąco są zamieszczane w osobnej zakładce 
„Pytania i Odpowiedzi”. 

Odpowiadając na potrzeby sygnalizowane przez wiele jednostek samorządu 
terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i na bieżąco udostępnia na 
swojej stronie internetowej materiały informacyjne. Zgodnie z postulatem korporacji 
samorządu terytorialnego wyrażonym w ramach opiniowania projektów ustaw 
reformujących ustrój szkolny, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało i upubliczniło 
projekt przykładowej uchwały rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wraz 
z załącznikami i objaśnieniami. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i realizuje również kampanię 
informacyjną mającą na celu dotarcie – poprzez media – z informacjami do grup 
odbiorców najbardziej zainteresowanych zmianami w systemie edukacji – w tym przede 
wszystkim rodziców. Kampania obejmuje kilka etapów, w zależności od grup odbiorców 
i treści przekazywanych informacji. Została ona zainaugurowana 13 stycznia 2017 r., czyli 
tuż po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw aktów prawnych wprowadzających nowy ustrój 
szkolny. W ramach kampanii emitowane są spoty w Telewizji Polskiej SA, Polskim Radiu 
SA i internecie oraz zamieszczane ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej.  

W dniu 11 marca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło drugi etap 
kampanii informacyjnej, który jest poświęcony treści i wdrażaniu nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Kampania została zainicjowana emisją spotu 
dotyczącego programowania komputerowego. W ramach kampanii planuje się emisję 
spotów informacyjnych i innych materiałów promocyjnych na antenach telewizji 
publicznej oraz w mediach interaktywnych. Opisane działania informacyjno-edukacyjne 
prowadzone będą wielotorowo i kompleksowo – poszczególne komunikaty mają 
uzupełniać się wzajemnie, aby trafić do jak najszerszego grona odbiorców.  

III. Działania kuratorów oświaty towarzyszące wprowadzaniu 
zmian w systemie edukacji  

Analogicznie do struktury monitorującej wdrażanie reformy w skali kraju powołanej 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, we wszystkich województwach przy kuratorach 

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/
mailto:reformaedukacji@men.gov.pl
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oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne, których zadaniem jest 
informowanie i wyjaśnianie kwestii związanych ze zmianą struktury szkolnej, 
monitorowanie procesu wprowadzania zmian oraz reagowanie na sytuacje budzące 
wątpliwości. Zespoły koordynacyjne współpracują również z odpowiednimi komórkami 
organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, zwłaszcza w zakresie kształtowania nowej sieci 
szkolnej. 

Do dnia 14 marca 2017 r. kuratorzy oświaty zorganizowali 144 konferencje prasowe 
z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów (telewizja, radio, prasa, internetowe serwisy 
informacyjne i społecznościowe). W konferencji, jako osoby prowadzące uczestniczyli 
również wojewodowie, przedstawiciele urzędów wojewódzkich (radcy prawni, rzecznicy 
prasowi), przedstawiciele organów prowadzących, a z ramienia kuratoriów oświaty: 
koordynatorzy ds. wdrażania reformy edukacji, koordynatorzy ds. podstawy programowej 
oraz inni pracownicy merytoryczni. 

Zakres tematyczny konferencji prasowych obejmuje następujące zagadnienia: 

1) założenia reformy oświaty oraz harmonogram jej wdrożenia (działania 
informacyjne wspomagające wdrażanie reformy); 

2) aktualny stan wdrażania reformy oświaty (liczba uchwał w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, liczba wydanych przez 
kuratoriów oświaty opinii do uchwał, tematyka konsultacji prowadzonych 
z jednostkami samorządu terytorialnego, nauczycielami i rodzicami); 

3) wykorzystanie funduszy europejskich na realizację zadań oświatowych 
z uwzględnieniem priorytetów reformy oświaty;  

4) przygotowanie i wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego 
i kształcenia w zawodach, zadania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie 
przygotowania dyrektorów szkół i nauczycieli do realizacji nowej podstawy 
programowej; 

5) rola i zadania rodziców i rad rodziców w zreformowanej szkole, 

6) reforma a potrzeby rynku pracy (dostosowywane szkół do wymagań rynku pracy); 

7) zmiany w kształceniu zawodowym, nowa struktura szkolnictwa zawodowego, 
zasady przekształcania szkół, doradztwo zawodowe, zmiany w systemie 
egzaminowania, poszerzenie zadań centrów kształcenia praktycznego; 

8) projekty zacieśniające współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
z przedsiębiorstwami (klasy patronackie); 

9) rozwiązania proponowane nauczycielom w okresie przejściowym; 

10)  procedury przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół; 

11)  przygotowanie obudowy programowej i dydaktycznej, w tym podręczników; 

12)  planowane zmiany w finansowaniu zadań oświatowych (subwencjonowanie   
i dotowanie, podniesienie poziomu i waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli, 
kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2017).  
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Niezależnie od wydarzeń mających na celu informowanie opinii publicznej 
o najważniejszych zagadnieniach związanych z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, 
kuratorzy oświaty organizują spotkania, narady i konferencje poświęcone bardziej 
szczegółowym zagadnieniom merytorycznym skierowane do określonych grup 
adresatów. Ogółem w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r., na 
poziomie wojewódzkim zorganizowano 815 spotkań, narad i konferencji dotyczących 
wdrażania reformy oświaty, z udziałem ponad 35 tys. osób (parlamentarzyści RP, 
przedstawiciele mediów, organy prowadzące szkoły, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, 
uczniowie, stowarzyszenia, związki zawodowe, przedstawiciele społeczności lokalnej). 
Szczegółową informację w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 do niniejszego materiału. 

IV. Przebieg procesu dostosowania sieci szkół publicznych do 
nowego ustroju szkolnego  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe 
sześcioletnie szkoły podstawowe staną się z mocy prawa ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi, a dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe staną się branżowymi 
szkołami I stopnia. Organy prowadzące dotychczasowe gimnazja mogą podjąć decyzję 
o przekształceniu gimnazjum w szkołę innego typu albo włączeniu gimnazjum do szkoły 
innego typu.  

Stosownie do przepisów przywołanej wyżej ustawy organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego zobowiązane są podjąć uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W uchwałach tych są 
określane m.in. plany sieci szkół dostosowane do przepisów wprowadzających nowy 
ustrój szkolny, warunki przekształcenia gimnazjów w szkoły innego typu oraz warunki 
włączenia gimnazjum do szkoły innego typu.  

Uchwały te muszą uzyskać pozytywną opinię właściwych kuratorów oświaty. Podlegają 
również zaopiniowaniu przez właściwe struktury reprezentatywnych związków 
zawodowych. Opinie związków zawodowych nie są wiążące dla jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Do 31 marca 2017 r. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
prowadzących szkoły powinny podjąć 2 858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego, w tym: 

 380 uchwał dotyczących sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych 
i specjalnych w powiatach ziemskich i grodzkich; 

 2478 uchwał dotyczących sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminach 
(zgodnie z podziałem administracyjnym w Polskie są: 302 gminy miejskie, 1555 
gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich). 

 

Według stanu na dzień 19 marca 2017 r., 98,16% rad powiatów/rad miast na prawach 
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powiatów (373) podjęło uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci, dla rad gmin 
wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 97,17% (2 404). Łącznie do kuratorów oświaty 
wpłynęło dotychczas 2 777 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego (97,17% jednostek samorządu terytorialnego). Kuratorzy 
oświaty zaopiniowali 2 437 uchwał tj. prawie 88% otrzymanych uchwał (zaopiniowano 
327 uchwał powiatowych i 2 112 uchwał gminnych). Kurator oświaty na wydanie opinii 
ma 21 dni od momentu otrzymania uchwały. W ramach tych 21 dni kurator oświaty 
ocenia zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę 
w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także często prowadzi, bądź kontynuuje, 
konsultacje z jednostką samorządu terytorialnego oraz lokalną społeczności 
i środowiskiem nauczycielskim.  

Kurator oświaty w ramach opiniowania może wydać opinię pozytywną, pozytywną ze 
wskazaniem zmian do uwzględnienia w uchwale ostatecznej w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego lub opinię negatywną. Odsetek opinii 
pozytywnych wynosi 61,66 % (1 504 opinii), odsetek opinii pozytywnych warunkowych – 
38,17% (931 opinii). Wydano 4 opinie negatywne. Wszystkie opinie negatywne dotyczą 
uchwał podjętych przez rady gmin w styczniu bądź pierwszej połowie lutego. Oznacza to, 
że w tych czterech przypadkach istnieje możliwość przekazania do kuratorów oświaty 
nowych uchwał. 

Według danych na bieżąco gromadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
85,20% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do 
dostosowania sieci szkół publicznych na obszarach swojej właściwości otrzymało już 
pozytywną lub pozytywną warunkową opinię kuratora oświaty umożliwiającą podjęcie 
ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rozpoczął się również 
proces podejmowania, po otrzymaniu pozytywnych opinii kuratorów oświaty, 
ostatecznych uchwały w sprawie dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Jak wynika z informacji przekazanych przez kuratoria oświaty, organy stanowiące 36 
jednostek samorządu terytorialnego (4 powiatów i 32 gmin) podjęły już ostateczne 
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Proces przyjmowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół przebiega 
zatem bez zakłóceń. Jednostki samorządu terytorialnego są świadome spoczywającej na 
nich odpowiedzialności i ustalają sieć szkół biorąc pod uwagę lokalne potrzeby 
i uwarunkowania. 

V. Przygotowanie i wdrażanie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach 
edukacyjnych jest integralną częścią reformy systemu oświaty. Prace nad 
przygotowaniem nowej podstawy programowej były prowadzone w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej od lutego 2016 r. i rozpoczęły się od szczegółowego przeglądu 
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i analizy obecnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W trakcie trwania ogólnopolskiej 
debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali 
propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. 

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego został przygotowany 
przez zespoły ekspertów, wytypowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Przy wyborze 
ekspertów brane były pod uwagę osoby reprezentujące wysoki poziom merytoryczny 
w zakresie dyscypliny wiedzy, która stanowi bazę danego przedmiotu jak również bardzo 
dobrze znające praktykę szkolną lub egzaminacyjną. W skład zespołów ekspertów weszli 
nauczyciele akademiccy, doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, 
metodycy, eksperci systemu egzaminacyjnego (w przypadku przedmiotów objętych 
zakresem sprawdzianu lub egzaminu maturalnego), jak również eksperci w zakresie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

Ze względu na wagę zagadnienia, wstępna wersja projektu podstawy programowej 
w dniu 30 listopada 2016 r. została przedstawiona do tzw. prekonsultacji publicznych, 
w trakcie których zespoły ekspertów przeanalizowały blisko 800 opinii zgłoszonych przez 
partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedstawicieli środowiska 
oświatowego i obywateli. Ostateczna wersja projektu w formie projektu rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 grudnia 2016 r. została skierowana do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji społecznych trwających do dnia 31 stycznia 2017 r.  

Efekt tych prac stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 
356). 

Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem podstawę programową wychowania 
przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla następujących 
typów szkół: 

1) szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 

2) branżowej szkoły I stopnia, 

3) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

4) szkoły policealnej.  

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza m.in. naukę 
programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, umożliwia także 
pracę metodą projektu oraz innych aktywnych form dydaktycznych, koncentruje się także 
na rozwijaniu kompetencji czytelniczych i wzmocnieniu edukacji w zakresie języków 
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obcych nowożytnych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi bazę do 
opracowania programów nauczania, które będą stosowane od dnia 1 września 2017 r. 
do kształcenia uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III 
branżowej szkoły I stopnia.  

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy 
programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich 
szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne 
roczniki uczniów. 

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne  
i wymagane treści w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły 
podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą 
wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach IV-VI. 
Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół 
ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010. 

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej 
i dotychczasowych podręczników.  

W latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w klasach dotychczasowego trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego, a w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w klasach 
dotychczasowego czteroletniego technikum, będzie stosowana dotychczasowa 
podstawa programowa kształcenia ogólnego dla tych szkół, określona 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).  

Uwzględniając harmonogram wdrażania zmian programowych w poszczególnych typach 
szkół, zgodnie z którym w przypadku szkół ponadpodstawowych, których ukończenie 
umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego (4–letnie liceum ogólnokształcące,  
5–letnie technikum) zmiany programowe rozpoczną się dopiero od roku szkolnego 
2019/20201, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia – od roku szkolnego 2020/2021, 
realizację prac nad przygotowaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkół ponadpodstawowych nowego ustroju szkolnego przewidziano na rok 2017. Do 
połowy kwietnia 2017 r. planuje się przekazanie wstępnego projektu nowych podstaw 
programowych dla szkół ponadpodstawowych do prekonsultacji publicznych, do 
połowy czerwca 2017 r. – przygotowanie projektu rozporządzenia do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji publicznych, a do końca sierpnia 2017 r. – podpisanie 
rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.  
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W dniu 7 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. 
U. poz. 481). 

Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 
uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i nową podstawę 
programową kształcenia w zawodach. 

Rozporządzenie określa, m.in.: 

 szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku 
szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są 
przeznaczone oraz postaci podręczników; 

 szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego; 

 dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, 
w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się 
o wpisanie na listę rzeczoznawców; 

 wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku 
szkolnego, w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, 
rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego; 

 tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku 
szkolnego. 

Natomiast podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową 
kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia 
w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909). 

Według stanu na dzień 17 marca 2017 r. zostały złożone 64 wnioski o dopuszczenie do 
użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową 
kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r., w tym 

a) 6 podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, 

b) 8 podręczników do języków obcych nowożytnych dla klas I-III, 

c) 50 podręczników do II etapu edukacyjnego (dla klas IV-VIII). 

 

VI. Opracowanie ramowych planów nauczania dla szkół 
publicznych 

Przystępując w 2016 r. do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej 
kształcenia ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z ekspertami, nakreśliło 
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spójny i kompleksowy model organizacyjny i programowy kształcenia ogólnego 
obejmujący wszystkie etapy edukacyjne. Równolegle z pracami nad przygotowaniem 
podstawy programowej prowadzane były w Ministerstwie Edukacji Narodowej prace nad 
przygotowaniem nowych ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół, 
określających tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
i organizację kształcenia ogólnego. W pracach tych uwzględniono wnioski 
z przeprowadzonych w pierwszej połowie 2016 r. ogólnopolskich debat o edukacji 
„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, a w przygotowaniu założeń do nowej 
organizacji kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych uczestniczyli 
eksperci pracujący nad projektem podstawy programowej. 

W efekcie tych prac, w dniu 20 stycznia 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych 
i konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt 
rozporządzenia obejmuje docelowy model organizacji kształcenia we wszystkich typach 
szkół publicznych.  

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 marca 
2017 r. i skierowane po podpisu w porozumieniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Ministra Środowiska.  

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 
2017/2018 w: 

 klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach 
szkoły podstawowej); 

 branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru 
I szkoły policealnej); 

 szkole specjalnej przysposabiającej do pracy; 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od dnia 1 września 
2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od dnia 1 września 2020 r. 

 

VII. Przygotowanie i wdrażanie reformy kształcenia zawodowego 

Najważniejsze zmiany, które wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wejdą w życie 
z dniem 1 września 2017 r. i dotyczą ustroju szkolnego oraz związanych z tym 
modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe. W obszarze szkolnictwa zawodowego od roku szkolnego 2017/2018 
wprowadza się nowy typ szkoły - trzyletnią branżową szkołę I stopnia (w miejsce 
wygaszanych zasadniczych szkół zawodowych), a od roku szkolnego 2020/2021 
dwuletnią branżową szkołę II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia). 
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Branżowa szkoła I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe i wykształcenia zasadniczego branżowego, a absolwent tej szkoły będzie 
przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia 
w branżowej szkole II stopnia (będzie mógł również kontynuować naukę w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej). 

 Wzmocnienie współpracy z pracodawcami 

Celem dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nacisk położony 
jest na większe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 
W ostatnich miesiącach nastąpiło wzmocnienie współpracy na poziomie centralnym, 
zarówno na szczeblu międzyresortowym, jak i z przedstawicielami partnerów 
społecznych, w tym zwłaszcza z pracodawcami, co pozwoli na lepsze dostosowanie 
oferty i treści szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w ujęciu systemowym. 
Uruchomiono tzw. “branżową linię” pozwalającą Ministerstwu Edukacji Narodowej 
w szybkim tempie reagować na potrzeby w zakresie nowych zawodów zgłaszanych 
przez pracodawców do ministrów właściwych dla tych zawodów.  

W dniu 20 stycznia 2017 r. przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych 
działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej 
w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc 
w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników 
przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz 
promocji kształcenia zawodowego. 

Obecnie, w ścisłej współpracy przedstawicieli pracodawców i szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe prowadzone są prace programowe w projekcie realizowanym 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. 
W I etapie tego projektu wspólnie z partnerami społecznymi dokonano przeglądu 54 
zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wspólnie 
zidentyfikowane zapotrzebowanie na kwalifikacje i zawody pozwoli dostosować ofertę, tj. 
klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz treści kształcenia zawodowego, tj. 
podstawę programową kształcenia w zawodach, do potrzeb gospodarki. 

 Opracowanie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 13 marca 2017 r. i oczekuje 
na publikację w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa 
zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. 
Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego 
technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W akcie tym uwzględniono zarówno 
dotychczas istniejące, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów 
właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone 
przez ministrów dla nich właściwych. Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego 
technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu 
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zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 

Rozporządzenie stwarza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących 
nowych zawodach wprowadzonych na wniosek właściwych ministrów:  

- technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiący kontynuację kształcenia 
w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;  

- magazynier-logistyk, stanowiący podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 
logistyk; 

- operator maszyn i urządzeń hutniczych, powstały z pogrupowania i zintegrowania 
dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz 
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; 

- w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie w stopniu lekkim: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy 
mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza i asystent 
fryzjera.  

W rozporządzeniu wprowadzono także szereg zmian w zakresie nazewnictwa 
dotychczasowych zawodów. Ponadto w związku z rozpoczętym w 2016 r. procesem 
dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy we współpracy 
z partnerami społeczno-gospodarczymi, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego wprowadza zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach. Wynikają one z przeglądu i aktualizacji 54 zawodów 
wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dokonanych w ramach 
realizacji projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 

Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów. 
Uwzględniają one m.in.: aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, 
postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy 
organizacji pracy, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego. 

 Przygotowanie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Opis kształcenia w poszczególnych zawodach, w tym zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych 
i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, określa 
podstawa programowa kształcenia w zawodach. Uwzględniając całość podstawy 
programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, nauczyciel lub zespół nauczycieli 
prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi 
szkoły program nauczania do danego zawodu. Program ten dyrektor szkoły dopuszcza 
do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

W konsekwencji zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego opracowane 
zostały nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach. Istotnym elementem 
podstaw programowych kształcenia w zawodach są efekty wspólne dla wszystkich 
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zawodów, wśród których kształtowane będą m.in. oczekiwane przez pracodawców 
kompetencje personalne i społeczne (tzw. kompetencje miękkie). Rozporządzenie 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach zostało podpisane przez 
Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 marca 2017 r. i skierowane do podpisu przez 
ministrów współwłaściwych. 

Jednocześnie w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” 
opracowywane są przykładowe programy nauczania dla zawodów, uwzględniające nową 
podstawę programową kształcenia w zawodach oraz możliwość dostosowania efektów 
kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy w ramach tzw. specjalizacji w zawodzie.  

 Wzmocnienie praktycznego aspektu kształcenia zawodowego  

Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności 
i efektywności kształcenia zawodowego m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego 
wymiaru kształcenia zawodowego praktycznego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w branżowej szkole I stopnia na 
kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 60% godzin 
kształcenia zawodowego. W technikum, szkole policealnej i branżowej szkole II stopnia, 
na kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 50% godzin 
kształcenia zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia przeznaczenie większej niż 
dotychczas liczby godzin na kształcenie zawodowe praktyczne biorąc pod uwagę m.in. 
specyfikę danego zawodu oraz potrzeby pracodawców. Szczególnie istotne jest 
upowszechnianie kształcenia praktycznego realizowanego na zasadach kształcenia 
dualnego, dlatego też w kształceniu zawodowym godziny pozostające do dyspozycji 
dyrektora szkoły będą mogły zostać przeznaczone na kształtowanie kompetencji 
zawodowych.  

VIII. Kształcenie w oddziałach dwujęzycznych w szkołach 
ogólnodostępnych 

W dotychczasowym stanie prawnym, oddziały dwujęzyczne mogły być tworzone jedynie 
w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej – łącznie liczba lat nauczania 
dwujęzycznego wynosiła 6 lat. W związku ze zmianą ustroju szkolnego w ustawie z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadzono przepis, umożliwiający utworzenie 
oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej. Oddziały dwujęzyczne będą tworzone 
w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu (klasy I-VIII), mogły rozpocząć 
takie kształcenie od klasy VII. Pozwoli to na zachowanie łącznej liczby lat edukacji 
dwujęzycznej tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 lata w liceum 
ogólnokształcącym.  

Każda szkoła podstawowa będzie mogła utworzyć taki oddział lub oddziały dwujęzyczne, 
do których będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. 
Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego będzie otrzymanie promocji do klasy 
VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych 
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Jednocześnie, 
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w przypadku większej liczby chętnych uczniów – spełniających powyższe warunki – niż 
liczba wolnych miejsc w oddziale, będą brane pod uwagę łącznie: 

a) wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych; 

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny 
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

W następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 
planów nauczania, obecnie procedowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
w klasach: IV – VIII szkoły podstawowej przewidziano po 3 godziny tygodniowo na naukę 
języka obcego nowożytnego. W klasach: VII i VIII dodatkowo przewidziano po 2 godziny 
tygodniowo na naukę drugiego języka obcego nowożytnego oraz po 2 godziny 
tygodniowo na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem 
nauczania w oddziałach dwujęzycznych. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej szkoły 
podstawowej wskazano, że zasadą powinno stać się zapewnienie uczniowi możliwości 
kontynuacji nauki jednego języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, od klasy 
I szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej nie określa, który język ma być nauczany jako pierwszy, a który jako drugi 
język obcy nowożytny; jak również nie decyduje o poziomie nauczania danego języka. 
Szkoła organizuje naukę języków obcych nowożytnych zgodnie ze swoimi możliwościami 
organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi, uwzględniając np. dodatkowo potrzeby 
większości społeczności szkolnej czy tradycje lokalne na danym terenie. Wyboru 
konkretnych języków obcych dokonuje dyrektor szkoły spośród języków obcych 
nowożytnych, z których istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych. 
W polskim systemie oświaty są to następujące języki obce nowożytne: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski. 

W obowiązujących przepisach prawa oświatowego przewidziano – podobnie jak 
w dotychczasowym stanie prawnym – możliwość zwiększenia liczby godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym. m.in. języka obcego nowożytnego. Dyrektor 
szkoły podstawowej będzie miał do dyspozycji 3 godziny (w pięcioletnim okresie 
nauczania), a dyrektor liceum ogólnokształcącego - 2 godziny tygodniowo (w czteroletnim 
okresie nauczania), które może przeznaczyć m.in. na zajęcia uwzględniające potrzeby, 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów (na przykład, na zajęcia dodatkowe z języka 
obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczniowie są zainteresowani nauką tego 
języka). Natomiast organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może 
przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku 
szkolnym m.in. na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym m.in. języka obcego nowożytnego. 
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W art. 25 ustawy – Prawo oświatowe przewidziano także możliwość tworzenia klas 
wstępnych w szkołach ponadpodstawowych. W liceach ogólnokształcących 
dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach 
dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla młodzieży, mogą być 
tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach 
dwujęzycznych w tych liceach i technikach. 

IX. Organizacja zajęć szkolenia sportowego dla dzieci 
i młodzieży 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego określają możliwość 
funkcjonowania szkół sportowych, szkół z oddziałami sportowymi oraz szkół mistrzostwa 
sportowego, które mogą być tworzone zarówno na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Zarówno szkoły sportowe, jak i oddziały 
sportowe w szkołach ogólnodostępnych oraz szkoły mistrzostwa sportowego 
będą funkcjonować od roku szkolnego 2017/18 na podobnych zasadach, jak 
w obecnym stanie prawnym. Oddziały sportowe (szkoły sportowe i szkoły mistrzostwa 
sportowego) będą mogły być tworzone odpowiednio w 8-letnich szkołach podstawowych 
oraz szkołach ponadpodstawowych. Nowym rozwiązaniem jest natomiast 
umożliwienie tworzenia w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa 
sportowego, wprowadzone w związku z licznymi wnioskami kierowanymi do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. 

Utrzymano zasady rekrutacji do publicznych szkół sportowych, oddziałów 
sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa 
sportowego. Tak jak dotychczas, kandydat ubiegający się o przyjęcie do wymienionych 
szkół i oddziałów, powinien posiadać zgodę rodziców oraz orzeczenie lekarskie wydane 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz uzyskać pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. W przypadku, gdyby kandydatów spełniających ww. warunki było 
więcej niż miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne. Zachowane zostało także 
prawo kandydatów posiadających tytuł laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej 
i laureata konkursu przedmiotowego do przyjęcia w pierwszej kolejności  
do ponadpodstawowych szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego i oddziałów 
sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych, przy czym 
muszą oni przystąpić do prób sprawności fizycznej i uzyskać pozytywny wynik tych prób, 
posiadać zgodę rodziców oraz dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są obecnie zintensyfikowane prace 
legislacyjne związane z przygotowaniem projektu rozporządzenia określającego: 

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz 
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom 
godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację 
zajęć dydaktycznych; 

2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach  
i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe 
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w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe. 

W powołanym projekcie rozporządzenia przewidziano przepisy przejściowe w celu 
zapewnienia uczniom obecnych klas VI szkół podstawowych kontynuacji rozpoczętego 
szkolenia sportowego w klasach VII i VIII oraz dostosowania działalności prowadzonej 
przez szkoły podstawowe sportowe i mistrzostwa sportowego oraz oddziały sportowe 
i oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych do przepisów 
rozporządzenia.  

Rozporządzenie zostanie w najbliższym czasie podpisane przez Ministra Edukacji 
Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki. 

X. Rola placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu 
reformy, w szczególności wdrażaniu nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

System oświaty, oprócz szkół i przedszkoli, obejmuje swoim zakresem publiczne 
i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Według danych Systemu Informacji 
Oświatowej (stan na dzień 30 września 2016 r.) w kraju działa 101 publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez województwa samorządowe, powiaty 
i gminy. Zadaniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli jest organizowanie 
i prowadzenie doskonalenia zawodowego m.in. w zakresie: 

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z wprowadzanych zmian 
w systemie oświaty, 

b) realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, 
w tym opracowywania programów nauczania.  

W związku z wejściem w życie ustaw reformujących ustrój szkolny Minister Edukacji 
Narodowej w dniu 24 stycznia 2017 r. ustalił nowe kierunki polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2016/2017, które zostały ogłoszone na stronie internetowej 
MEN (www.men.gov.pl w zakładce Jakość edukacji/Nadzór pedagogiczny/). Jednym 
z kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych na rok szkolny 2016/2017 r. jest 
„Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy 
programowej”. 

Wszystkie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zostały w ten sposób 
zobowiązane do prowadzenia doskonalenia zawodowe nauczycieli w zakresie 
przygotowania nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Odpowiednio, modyfikowane są plany pracy publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 tak aby uwzględniały one 
obszary określone w nowych kierunkach polityki oświatowej państwa i zmiany 
w systemie oświaty. Nowe plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli – 
uwzględniające realizację tego zadania – mają zostać przedstawione do opinii kuratora 
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oświaty w terminie do 20 marca 2017 r., kuratorom został wyznaczony termin na 
zaopiniowanie nowego planu pracy do dnia 30 marca 2017 r. 

Obowiązek wspierania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie 
wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa jest zadaniem Ośrodka Rozwoju 
Edukacji w Warszawie, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej 
przez Ministra Edukacji Narodowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował i realizuje 
w okresie luty – kwiecień 2017 r. konferencje przygotowujące publiczne placówek 
doskonalenia nauczycieli do organizacji i prowadzenia form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej. Adresatami konferencji 
organizowanych przez ORE są dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele – doradcy metodyczni 
poszczególnych przedmiotów. 

Konferencja zorganizowana przez ORE dla dyrektorów w dniu 27 lutego 2017 r. miała 
charakter organizacyjno-informacyjny. Udział w niej wzięli również koordynatorzy do 
spraw podstawy programowej powołani przez kuratorów oświaty. Pozostałe konferencje 
służą przygotowaniu nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych 
poszczególnych przedmiotów do poprowadzenia doskonalenia w zakresie podstawy 
programowej danego przedmiotu (harmonogram konferencji zorganizowanych przez 
ORE stanowi załącznik nr 2 do niniejszego materiału). Ośrodek Rozwoju Edukacji 
przygotował również, we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
materiały metodyczne do wykorzystania przy wdrażaniu nowej podstawy programowej. 
Komentarze do podstawy programowej staną się efektywną pomocą w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej.  

Planuje się, że publiczne placówki doskonalenia nauczycieli – przygotowane do realizacji 
tego zadania przez ORE i wyposażone w niezbędne materiały - rozpoczną szkolenia 
w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej dla nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów niezwłocznie po przeprowadzeniu konferencji przez ORE. Szkolenia te 
będą trwały do końca roku szkolnego 2016/2017 r. 

XI. Zmiany w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

W przepisach ustawy – Prawo oświatowe uwzględniono dotychczasowe rozwiązania 
prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, 
w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy, niezależnie od typu i rodzaju szkoły (publiczne i niepubliczne szkoły 
ogólnodostępne, integracyjne, specjalne) w której kontynuują naukę. Przekształcanie 
szkół specjalnych odbywa się na podstawie regulacji dotyczących szkół 
ogólnodostępnych. 

Zachowano m.in.: 

1) możliwość odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego do 9. roku życia 
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 
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2) obowiązki gminy w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym 
uczęszczającym do obecnych szkół podstawowych i gimnazjów – w przyszłości 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Doprecyzowano natomiast przepisy dotyczące dowożenia wychowanków do ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych poprzez wskazanie wieku uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, bowiem uczniowie ci mogą kształcić się do 24. roku 
życia. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
uczniom z ww. niepełnosprawnościami sprzężonymi nie może zatem trwać dłużej niż do 
zakończenia realizacji kształcenia specjalnego tj. do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia. Natomiast uczestnikom zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych gmina jest obowiązana, tak jak dotychczas, zapewnić 
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. 
rok życia. 

W odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła oraz 
poszczególni nauczyciele obowiązani są do podejmowania działań mających na celu 
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości 
psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu lekkim, tak jak do tej pory, będą realizowali podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla odpowiedniego typu szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przygotowuje poradnik metodyczny dla nauczycieli w zakresie dostosowania podstawy 
programowej kształcenia ogólnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.  

Dla potrzeb kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
określono nową podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach 
podstawowych oraz nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy. W podstawach tych wskazano, że przy 
ustalaniu kierunków pracy z uczniem należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, 
kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe 
doświadczenia życiowe, mocne i słabe strony ucznia oraz wzmacniać jego aktywność 
i uczestniczenie poprzez tworzenie środowiska nauczania i wychowania ułatwiającego 
funkcjonowanie ucznia i pozbawionego barier ograniczających to funkcjonowanie. 
Podstawy te będą stosowane począwszy od roku szkolnego 2017/2018 we wszystkich 
klasach danego typu szkoły. 

W zakresie kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje 
możliwość kształcenia w pięciu zawodach pomocniczych: pomocnik ślusarza, 
pomocnik stolarza, pomocnik mechanika, pomocnik krawca i pomocnik fryzjera. 
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W nowym ustroju szkolnym zachowana zostanie możliwość wydłużenia nauki dla 
ucznia niepełnosprawnego. Decyzję w tej sprawie będzie podejmowała rada 
pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu 
nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, oraz zgody rodziców 
ucznia. 

Planuje się, że dla ucznia niepełnosprawnego będzie można przedłużyć okres nauki: 

1) w szkole podstawowej: 

- o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 
- o dwa lata – na II etapie edukacyjnym; 

2) w szkole ponadpodstawowej – o jeden rok.  

Tak jak dotychczas, przedłużenie okresu nauki będzie również możliwe w przypadku 
uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  

Zachowany zostanie dotychczasowy maksymalny wiek kształcenia specjalnego 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. Kształcenie specjalne w szkole podstawowej będzie 
organizowane do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń 
kończy 20. rok życia, a kształcenie specjalne w szkole ponadpodstawowej, w tym także 
szkoły policealnej – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
uczeń kończy 24. rok życia.  

Dla uczniów niedostosowanych społeczne lub zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym uczęszczających do branżowych szkół I stopnia zorganizowanych 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
oraz uczniów uczęszczających do branżowych szkół I stopnia zorganizowanych 
w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich planuje się stworzenie 
możliwości skrócenia okresu nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania 
wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianego 
dla trzyletniego okresu nauczania, z zachowaniem wymiaru godzin zajęć wychowania 
fizycznego. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie przygotowuje akty wykonawcze do ustawy – 
Prawo oświatowe, tj. projekty następujących rozporządzeń ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania planowanych do wydania w bieżącym roku: 

1) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym; 

2) w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; 
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3) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

4) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

5) w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych 
działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 

6) w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 

7) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

XII. Przygotowanie innych aktów związanych z wdrażaniem 
zmian ustroju szkolnego 

 
• Opracowanie zasad i kryteriów rekrutacji do szkół publicznych dla 

absolwentów gimnazjum 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

Rozporządzenie określa sposób przeliczania na punkty poszczególnych 
kryteriów rekrutacyjnych, sposób ustalania punktacji w przypadku osób 
zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu 
gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz skład i szczegółowe 
zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.  

Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego 
kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do 
klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz 
branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum); szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej oraz szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły 
ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się 
odpowiednie kryteria, które zostały określone w obowiązującej ustawie 
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o systemie oświaty, m. in. wynik egzaminu gimnazjalnego; wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, 
matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny 
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; świadectwo ukończenia 
gimnazjum z wyróżnieniem czy też szczególne osiągnięcia, takie jak uzyskanie 
wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty. 

• Opracowanie zasad i kryteriów rekrutacji do szkół i placówek publicznych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

Przepisy rozporządzenia będą stosowane także odpowiednio do niepublicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 
podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 

Rozporządzenie określa:  

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu 
objętego egzaminem ósmoklasisty; 

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.  

Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, 
zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy 
I danego typu szkoły, oddziału mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, 
oddziału międzynarodowego, oddziału dwujęzycznego. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych typów szkół będą przeliczane 
odpowiednie kryteria, określone ustawą – Prawo oświatowe, tj. m.in. wynik 
egzaminu ósmoklasisty; uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, czy też 
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia. 

Wydanie rozporządzenia umożliwi potencjalnym kandydatom do oddziałów 
dwujęzycznych klasy VII szkoły podstawowej podjęcie z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

• Opracowanie zasad i kryteriów rekrutacji do szkół dla absolwentów 
dotychczasowych gimnazjów  
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 
 
Rozporządzenie to określa: 

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części 
egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego; 

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego. 

 
Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego 
kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do 
klasy I: 

1) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz 
branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum); 

2) szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego 
i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej;  

3) szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej 
mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się 
odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: 
m.in. wynik egzaminu gimnazjalnego; wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum odpowiednio oceny z określonych zajęć edukacyjnych; świadectwo 
ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem czy też szczególne osiągnięcia 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

• Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  

Rozporządzenie określa:  
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1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną 
niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom 
samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości 
dotacji celowej, oraz wzór formularza zawierającego te informacje  

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ustawy, szkole podstawowej 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub osobę fizyczną;  

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego 
wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, oraz wzór wniosku 
o udzielenie tej dotacji;  

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji 
celowej, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;  

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, oraz wzór formularza 
rozliczenia wykorzystania tej dotacji.  

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych 
w: 

a) podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego 
nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, 

b) podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla 
uczniów klasy IV, 

c) podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla 
uczniów klasy VII. 

Ponadto w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz 
dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram 
udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. 
W związku z powyższym w 2017 r. wyposażenie szkół zostanie zrealizowane 
także w zakresie:  

 podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły 
podstawowej, 

 podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III 
gimnazjum,  

 materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, 
dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III 
gimnazjum. 

Rozporządzenie dotyczy także dotychczasowego gimnazjum, szkół 
artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, 
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oraz klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, 
aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum. W związku 
z powyższym wzory formularzy określone rozporządzeniem uwzględniają 
również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do 
innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych 
typach szkół.  

Ponadto, w efekcie wprowadzonych zmian w zasadach zapewniania 
podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, wprowadzono 
możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych tych podręczników oraz 
zawnioskowania o dotację celową na te podręczniki z wykazu podręczników 
dopuszczonych do użytku szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak 
dotychczasowo w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej. 

• Organizacja szkół i przedszkoli 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły 
i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym 
rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół. 

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności 
dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły 
podstawowej, co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25. 

Rozporządzenie zawiera również regulacje związane z elementami tworzącymi 
nazwę szkoły i przedszkola, sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola 
oraz warunkami i sposobem używania nazwy przedszkola i szkoły na 
pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły 
również na świadectwie i legitymacji szkolnej. 

W związku z tym, że w obecnym systemie prawnym brakowało regulacji 
określających minimalny standard warunków pobytu uczniów w internatach 
organizowanych przez publiczne szkoły, w rozporządzeniu określono normy 
dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej, zadania internatu oraz 
standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi. 

Podpisane rozporządzenie określa m.in. terminy opracowania, opiniowania 
i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola. Ponadto, rozszerzono 
wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. 
Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec 
dyrektora szkoły i przedszkola. 
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XIII. Dyskusja nad statusem zawodowym pracowników systemu 
oświaty  

Minister Edukacji Narodowej dostrzega fakt, iż nauczyciele są grupą zawodową, 
która wykonuje pracę o szczególnej roli i wymaga szczególnego uregulowania jej 
statusu zawodowego, odpowiednio do rangi tego zawodu. Przeprowadzona 
ogólnopolska debata „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana” wskazała na 
pilną potrzebę podjęcia rozmów na temat statusu zawodowego nauczycieli. 
Obowiązujące rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) w ocenie środowisk 
oświatowych, są nieadekwatne do zmieniających się uwarunkowań 
ekonomicznych i demograficznych funkcjonowania szkół. Środowiska 
zainteresowane sprawami oświaty podnoszą potrzebę zmian w szczególności w 
zakresie systemu wynagradzania nauczycieli, który utracił swój motywacyjny 
charakter, awansu zawodowego oraz czasu i warunków pracy nauczycieli.  

Dlatego też w dniu 3 listopada 2016 r. został powołany Zespół do spraw 
statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest 
wypracowywanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji narodowej oraz 
definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw 
i obowiązków pracowników oświaty, w szczególności w zakresie finansowania 
oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i warunków 
pracy nauczycieli. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych 
związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz 
ministerstw. 

Zakończenie prac Zespołu pozwoli na zaprojektowanie kierunków zmian 
przepisów prawa w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, w tym w zakresie 
wynagradzania nauczycieli, a w konsekwencji na odpowiedni wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli. 

XIV. Finansowanie zmiany ustroju szkolnego 

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji poziom 
finansowania przewidziany dla roku 2017 i lat kolejnych jest wystarczający aby pokryć 
wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju oraz wystarczający aby pokryć 
wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Uwzględnia on między innymi 
finansowanie wyższymi kwotami ucznia w szkole podstawowej niż ucznia gimnazjum 
(klasa VII i VIII). Uwzględnia również finansowanie branżowej szkoły II stopnia. 
W zakresie koniecznych dostosowań do nowego systemu, należy stwierdzić, że 
pozostają możliwe do wykorzystania środki zarówno w części oświatowej subwencji 
ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału w wydatkach bieżących jednostek 
samorządu terytorialnego objętych subwencją) jak i wynikające ze zmniejszonego 
finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków w przeliczeniu na 
ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 – 148 
mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Środki te mogą zostać wykorzystane na dokonanie 
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niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb 
nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne. 
 
Wysokość tych środków jest pochodną: 
• wolnych środków pozostających w subwencji oświatowej (wynikających 

uwzględnienia w subwencji wszystkich dzieci sześcioletnich w roku 2016 oraz zmian 
w liczbie uczniów w kolejnych latach), 

• oszczędności na dowożeniu uczniów do szkół (według ostrożnych szacunków 16 mln 
zł w 2017 r, 66 mln zł w 2018, r. 135 mln zł w 2019 i 230 mln zł w latach kolejnych). 
Całość wydatków jst na dowożenie uczniów wyniosła ok 850 mln zł. Oszczędności na 
dowożeniu uczniów będą najprawdopodobniej jeszcze większe, gdyż powyższe 
wyliczenia nie uwzględniają zagęszczenia obwodów szkolnych, które musi nastąpić, 
nieznana jest tylko jego skala, 

• zmniejszenia się wydatków w przeliczeniu na ucznia organów prowadzących licea 
ogólnokształcące w wyniku zwiększonej o jedną klasę liczby uczniów. (W roku 2019 
szacujemy ten efekt na 90 mln zł i ok. 270 mln zł w latach kolejnych)   

 
Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków w horyzoncie 11 lat 
z wyszczególnieniem środków subwencyjnych: 
Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Wzrost subwencji w stosunku do 2016 r. 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413

2. Oszczędności 2 308 2 237 2 220 2 268 2 332 2 507 2 979 3 209 3 436 3 652 4 122

w tym związane ze zmianą liczby uczniów (w 

tym brakiem obowiązku szkolnego 6-latka) 2 249 2 127 2 072 2 091 2 124 2 268 2 729 2 977 3 242 3 514 4 058

w tym wynikające ze zmniejszenie się słuchaczy 

w szkołach dla dorosłych 53 105 142 171 202 233 245 227 188 133 58

w tym związane z przekazaniem szkół do 

prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. Zwiększone wydatki 2 390 2 399 2 370 2 309 2 324 2 331 2 244 1 966 1 962 1 956 1 960

w tym waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli o 

1,3% 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418

w tym objęcie subwencją 6-latka poza szkołą 1 436 1 427 1 427 1 386 1 383 1 370 1 408 1 413 1 417 1 419 1 413

w tym dodatkowe wsparcie małolicznego 

rocznika klas I w r. szk. 2016/2017 521 505 450 405 405 405 270 0 0 0 0

w tym nowa formuła doradztwa zawodowego 8 34 44 46 46 46 46 46 46 46 46

w tym dodatkowe godziny kształcenia 

ogólnego w branżowych szkołach 3 11 27 50 68 87 99 84 76 68 78

w tym oddziały przygotowawcze 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Kwota pozostająca w subwencji na wsparcie 

reformy (poz. 1+2-3) 331 251 262 372 421 589 1 147 1 656 1 886 2 109 2 575  
  
oraz łącznie subwencyjnych i niesubwencyjnych: 
  



 

28 
 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Kwota pozostająca w subwencji na wsparcie 

reformy
331 251 262 372 421 589 1 147 1 656 1 886 2 109 2 575

2. Oszczędnosci na dowożeniu uczniów 16 66 135 230 230 230 230 230 230 230 230

3. Oszczędności ze zwiększenia się liczby 

uczniów w liceach ogólnokształcących 
90 270 267 276 302 309 291 284 259

4. Dodatkowe wydatki związane z większą liczbą 

oddziałów klas VII i VIII (nie uwzględnione w 

obliczeniach subwencyjnych, patrz tabela 15)

33 169 244 144 144 144 144 144 144 144 144

Łączne dodatkowe środki pozostające w jst na 

wsparcie reformy, w tym dostosowanie szkół 

(1+2+3-4)

313 148 243 728 774 951 1 535 2 051 2 264 2 480 2 920

 
 
Faktyczne koszty przekształcania szkół i dostosowywania ich do nowego ustroju będą 
zależeć od decyzji podejmowanych przez poszczególne samorządy. W ramach 
planowanej reformy przewidziano wiele rozwiązań, z których mogą skorzystać 
samorządy i ich wybór będzie determinował ostateczne koszty. Samorządy mogą 
dostosować strategie postępowania do swojej indywidualnej organizacji sieci szkół oraz 
do lokalnej polityki oświatowej. Duży zakres rozwiązań przedstawiony w projektowanych 
przepisach daje samorządom wybór i możliwości dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju w sposób jak najmniej uciążliwy i najmniej kosztowny. 
 
Duża swoboda w zakresie organizowania pracy swoich szkół oraz możliwość 
podejmowania indywidualnych decyzji przez samorządy powoduje, że poziom kosztów 
dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego może znacznie różnic się 
w poszczególnych samorządach. 

 
 

Sytuacja nauczycieli 
Należy podkreślić, że proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby etatów 
nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia. Liczba uczniów objętych nauką nie zmieni się. 
Liczba lat nauki również. Zmieni się tylko w pewnym zakresie liczba klas w szkołach 
prowadzonych przez dane typy jednostek samorządu terytorialnego. Gminy z 9 klas 
(6+3) do 8 klas (ale dziewiąta również subwencjonowana – sześciolatek objęty 
wychowaniem przedszkolnym). Powiaty z 3 lub 4 lat do odpowiednio 4 i 5 w przypadku 
liceów ogólnokształcących i techników. Nauczyciele nie stracą pracy, część z nich może 
natomiast zmienić pracodawcę. W istocie należy spodziewać się raczej zwiększenia 
zapotrzebowania na nauczycieli.  
Od roku szkolnego 2017/2018 obecne klasy VI szkół podstawowych staną się klasami VII 
szkół podstawowych. W klasach tych uczy się 352 tys. dzieci w 18,0 tys. oddziałów, przy 
średniej wielkości oddziału wynoszącej 19,5. Gdyby dzieci te poszły dla klasy 
I gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum (22,5) powstałoby 
15,6 tys. oddziałów, a więc o 2,4 tys. mniej. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe 
zapotrzebowanie w roku szkolnym 2017/2018 na ok. 3,9 tys. nauczycieli.  
Od roku szkolnego 2018/2019 obecne klasy V szkół podstawowych staną się klasami VII 
szkół podstawowych. W klasach tych uczy się 323 tys. dzieci w 17,1 tys. oddziałów, przy 
średniej wielkości oddziału wynoszącej 18,9. Gdyby dzieci te poszły dla klasy 
I gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum (22,5) powstałoby 
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14,4 tys. oddziałów, a więc o 2,8 tys. mniej. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe 
zapotrzebowanie w roku szkolnym 2017/2018 na ok. 4,8 tys. nauczycieli. 
Teoretycznie więc, można oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na etaty nauczycieli 
o 8,7 tys. etatów.  
Z drugiej jednak strony, w pewnym sensie, klasa III gimnazjum, (średni oddział 
gimnazjum – 22,5), będzie klasą I liceum, technikum lub  branżowej szkoły, gdzie średni 
oddział klasowy wynosi 25,8. Spowoduje to zmniejszenie się liczby oddziałów o ok. 2,0 
tys. przy roczniku uczniów wynoszącym 350 tys. To zaś spowoduje odpowiednio 
zmniejszenie się potrzebnej liczby etatów nauczycieli o ok. 3,4 tys. 
Łącznie więc istnieje teoretyczna możliwość dodatkowego zatrudnienia ok. 5,3 tys. 
nauczycieli.  
W pięcioletnim okresie przejściowym, wiele będzie zależało od indywidualnych decyzji 
organów prowadzących szkoły. W szczególności nie należy się spodziewać, że już od 
dnia 1 września 2017 r. w budynkach wszystkich szkół podstawowych będą zawsze 
uczyły się klasy VII, a klasy VIII rok później. System będzie dążył do takiego stanu. W tym 
kontekście, wyliczenia powyższe wskazują raczej na efekt, który będzie wyraźnie 
widoczny po okresie przejściowym.  

 
Należy przede wszystkim zauważyć, że zwolnienia nauczycieli to efekt głównie procesów 
demograficznych. Jakkolwiek liczba nauczycieli niezależnie od formy zatrudnienia 
utrzymywała się w latach 2006-20013 na podobnym poziomie i wzrosła nawet o ponad 
20 tys. w roku 2015, to spadała liczba nauczycieli zatrudnionych na Kartę Nauczyciela. 
Jest to efekt rozwoju oświaty niesamorządowej, w tym niepublicznej i polityki 
przekazywania czy likwidowania małych szkół samorządowych. W każdym roku, 
niezależnie od zwiększającej się nawet liczby etatów nauczycieli w skali globalnej, część 
nauczycieli traci pracę, aby w pewnej mierze znaleźć ją później w innej szkole. 

 

Dodatkowym źródłem zasilania finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego 
w związku z realizacją reformy edukacji są środki z rezerwy 0,4 proc. części 
oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 
198, z późn. zm.). Kwota 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 
wynosi około 168 mln zł i może ulec zwiększeniu w przypadku ewentualnych 
zmniejszeń subwencji z tytułu korekty błędów statystycznych. Kryteria podziału 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 zostały opublikowane w dniu 
1 marca 2017 r. na stronie internetowej www.men.gov.pl, w których zostały zawarte 
wymogi formalne aplikowania o środki z wymienionej rezerwy. 

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące z wymienionej 
rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów 
publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, 
funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach 
szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie 
funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły 
podstawowe, w zakresie: 

http://www.men.gov.pl/
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 doposażenia świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów z młodszych 
roczników, 

 doposażenia pomieszczeń do nauki w sprzęt (np. ławki, krzesła) niezbędny do 
przyjęcia uczniów z młodszych roczników, 

 remontów bieżących sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci 
młodszych. 

Powyższe kryteria pozwalają na pozyskanie przez samorządy dodatkowych środków 
finansowych, które przyczynią się  do stworzenia w prowadzonych bądź dotowanych 
przez nich szkołach lepszych warunków realizacji zadań oświatowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły również ubiegać się o zwiększenie 
subwencji z tytułu doposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do 
nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oraz pomieszczeń w szkołach 
rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie 
prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach rozpoczynających kształcenie 
w 2017 r. Kryterium umożliwiające w podziale rezerwy doposażenie pomieszczeń 
w szkołach zawodowych zostało wprowadzone w 2014 r. w celu zachęcania organów 
prowadzących szkoły zawodowe do rozszerzania oferty edukacyjnej w celu 
dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

„Kryteria” umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego pozyskanie środków 
finansowych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, jak również pomoc jednostkom 
samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych oraz zwiększenia 
subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście 
liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 
algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. O przeznaczeniu środków 
otrzymanych z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej decyduje 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. rada gminy, rada powiatu lub 
sejmik wojewódzki. Ostateczną decyzję podejmuje Minister Rozwoju i Finansów, będący 
dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

W uzupełnieniu do funkcjonującej od 2013 r. dotacji celowej na wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego związanego z zapewnieniem 
miejsc realizacji wychowania przedszkolnego i miejsc realizacji rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego, od dnia 1 stycznia 2017 r. dzieci w wieku 6 lat i starsze 
objęte wychowaniem przedszkolnym są uwzględniane w ramach części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298) na wymienioną kategorię dzieci zostały 
naliczone środki trzema nowymi wagami (P37, P38, P39). Wartości nowych wag dla 
dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym zostały zróżnicowane 
w zależności od rodzaju placówki wychowania przedszkolnego oraz klasy miejscowości 
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w której zlokalizowana jest placówka wychowania przedszkolnego. W przypadku dziecka 
6-letniego w przedszkolu średnia kwota subwencji wyniesie około 4 084 zł, w przypadku 
dziecka 6-letniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie 
wychowania przedszkolnego średnia kwota subwencji wyniesie około 3 646 zł. Na dzieci 
w wieku 6 lat i powyżej objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego 
zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców zostanie 
dodatkowo naliczona kwota subwencji w wysokości ok. 861 zł. Średnio na dziecko 6-
letnie w wychowaniu przedszkolnym zostanie naliczona kwota 4,3 tys. zł. 

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przygotowanie projektu ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy wraz z oceną skutków regulacji 
został wpisany do Wykazu Prac Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje się określenie ogólnych zasad podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej. Projektowane przepisy będą konsultowane 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zainteresowanymi partnerami. 



 

32 
 

Załącznik nr 1 

Informacja na temat spotkań, narad i konferencji z udziałem kuratorów oświaty i pracowników kuratoriów 
oświaty w dniach 2 stycznia 2017 r. – 14 marca 2017 r. 

Liczba 
spotkań 

Tematyka 

adresaci  
(organy prowadzące, 

dyrektorzy, nauczyciele, 
rodzice) 

liczba 
uczestników 

119 Spotkanie dotyczące projektów uchwał ws. 
dostosowania szkół do nowego ustroju 
szkolnego 

Dyrektorzy, rodzice, 
nauczyciele, organy 
prowadzące, dyrektorzy 
szkół, rodzice 

 
2503 
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Zgodność z przepisami projektów uchwał  organy prowadzące  5969 
 

128 Spotkania, narady poświęcone zadaniom 
wynikającym z wejścia w życie ustaw z dnia 
14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe  

organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciel, rodzice, związki 
zawodowe, posłowie RP  

 
5821 

166 
 

Projekt sieci szkół  organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodzice 

3971 
 

213 Plany przekształcenia konkretnych 
szkół/Wypracowanie optymalnego modelu 
przekształcenia szkoły /placówki/ 
utworzenie szkoły 

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodzice, 
mieszkańcy gminy, radni, 
organy prowadzące, 
stowarzyszenia, 
inspektorzy PSSE, 
komendant PSP 

5988 

9 Dyskusja rozwiązań związanych z 
przekształceniami sieci szkół. 

organy prowadzące 30 

12 Propozycje dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego - „Wizja lokalna”  

Organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół  

428 

63 
 

Rozmowy/konsultacje w sprawie 
przekształcenia szkoły 

organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodzice, 
związki zawodowe, 
uczniowie 

1514 

17 Wdrożenie reformy edukacji - lokalne 
problemy, rekrutacja do przekształconych 
szkół 

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodzice, 
społeczność lokalna, radni, 
posłowie RP 

4611 

1 Nowy Model Kształcenia Wyzwania i 
Zagrożenia Wymiar Ogólnokrajowy i 
Lokalny 

Dyrektorzy szkół, placówek 
oświatowych, 
pracodawców oraz 
instytucje zaangażowane w 
rozwój i promocję 
szkolnictwa 

98 

21 Informacje/ wypowiedzi w mediach 
lokalnych nt. reformy, opiniowania uchwał 
jst / artykuły w prasie lokalnej  

Słuchacze/czytelnicy  
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2 Zmiany w szkolnictwie zawodowym  Organy prowadzące, 
pracodawcy  

29 

1 Powołanie zespołu ds. współpracy w 
obszarze zatrudnienia nauczycieli w nowym 
systemie edukacji, zagadnienia i zapytania 
w sprawie reformy edukacji  

Związki zawodowe 30 

1 Spotkanie informacyjne poświęcone 
konieczności weryfikacji planów pracy w 
związku ze zmianami kierunków polityki 
oświatowej państwa oraz planowanym 
szkoleniom dla nauczycieli w zakresie 
realizacji podstawy programowej 

Dyrektorzy publicznych 
placówek doskonalenia 
nauczycieli  

3 

1 Rola wojewódzkich ośrodków doskonalenia 
nauczycieli w procesie wdrażania reformy 
edukacji. Zaproszenie do współpracy. 

Dyrektorzy publicznych 
placówek doskonalenia 
nauczycieli  

2 

7 Uczestnictwo w sesjach rady jst/ komisjach 
wspólnych/ seminariach/konwentach 

Organy prowadzące, 
społeczność lokalna, 
rodzice, nauczyciele  

395 

1 Spotkanie w Bielsku-Białej z Minister 
Edukacji Narodowej.  
 

Nauczyciele, uczniowie, 
rodzice, przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” 
Regionu Podbeskidzie, 
władze samorządowe, 
wizytatorzy 

100 

5 Spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół 
i przedstawicielami organów prowadzących 
szkoły poświęcone zadaniom dyrektora 
szkoły wynikającym z wejścia w życie 
ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo 
oświatowe oraz Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe. 

dyrektorzy publicznych i 
niepublicznych szkół, 
placówek kształcenia 
ustawicznego i 
praktycznego, organy 
prowadzące 

2150 
 

1 
 
 

Przyszłość edukacji zawodowej w 
kontekście zmian w systemie edukacji  
Konferencja prasowa: TVP – Rzeszów, 
Super Nowości, Gazeta Nowiny, Radio 
Rzeszów, Radio Via, Gazeta Wyborcza, 
W konferencji udział wzięli: Teresa 
Wargocka Sekretarz Stanu w MEN , Maria 
Kurowska Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – 
Podkarpacki KO, Poseł na Sejm Kazimierz 
Moskal . 

dyrektorzy szkół i placówek 
związanych z kształceniem 
zawodowym, pracodawcy, 
przedstawiciele instytucji i 
organizacji związanych z 
rynkiem pracy w 
województwie. 
 
 

170 

1  Szkolenie w sprawie zmian w systemie 
edukacji od 1 września 2017 r.  

- pracownicy 
wojewódzkiego urzędu 
pracy (Rzeszów)  

15 

2  Wywiady w lokalnych mediach (telewizja, 
tygodniki lokalne) na temat zmian w prawie 
oświatowym oraz sieci szkół w 
województwie podlaskim 

organy prowadzące, 
dyrektorzy, nauczyciele, 
rodzice, media 

4 

1  Podpisanie porozumienia na rzecz 
współpracy przy realizacji projektów 
informatycznych miasta Lublin oraz OSE 

Pani Anna Streżyńska 
Minister Cyfryzacji, 
Wojewoda Lubelski, radni 

30 
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(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) – 
włączenie programowania do edukacji 
formalnej oraz wspomaganie nauczycieli I i 
II etapu edukacyjnego.  

miasta Lublin  

1  Finansowanie małych szkół – konferencja z 
udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej, 
Wojewody Podkarpackiego, 
Podkarpackiego KO, Posła RP oraz 
spotkanie z samorządowcami i dyrektorami 
małych szkół na ten temat 

Organy prowadzące, 
dyrektorzy małych szkół, 
nauczyciele, rodzice i 
burmistrz (Miasto Łańcut)  

 185 

1  Finansowanie małych szkół  Organy prowadzące, 
dyrektorzy małych szkół 

 150 

1  Konferencja regionalna „Dobra szkoła” we 
Włocławku z udziałem Pani Anny 
Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej 

Organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół 

 350 

1  Konferencja prasowa we Wrocławiu z 
udziałem Pani Anny Zalewskiej Ministra 
Edukacji Narodowej 

Lokalne media  10  
 

1  Konferencja „Dobra szkoła zawodowa” Dyrektorzy szkół 
zawodowych  

 100 
 

1  Konferencja „Możliwości zatrudniania 
nauczycieli od 1.09.2017 r.” 

Związki zawodowe 
nauczycieli  

 30 
 

2  Podkarpacka Debata Rad Rodziców pt. 
„Rodzice i szkoła”. Tematem marcowej 
debaty było „Reforma edukacji to nie tylko 
zmiana ustroju szkolnego”. 

Przewodniczący i 
przedstawiciele Rad 
Rodziców przedszkoli, 
szkół i placówek woj. 
podkarpackiego. 

 70 
 

1  Pomorska regionalna konferencja dla rad 
rodziców  

rodzice  147 
 

1  Konferencja w Kuratorium Oświaty w 
Białymstoku na temat wykorzystania 
wyników i doświadczeń z ewaluacji 
zewnętrznej do przygotowania się do 
wdrożenia nowej podstawy programowej i 
programu wychowawczo-profilaktycznego 
od nowego roku szkolnego w szkołach – 
Wymagania wobec szkół i placówek, 
raporty z ewaluacji i przykłady dobrej 
praktyki w procesie doskonalenia pracy 
szkoły w obszarze wychowania. 

wizytatorzy, dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie 

 40 
 

1  Konferencja ph. „Rząd Prawa i 
Sprawiedliwości staje po stronie rodziców” 
– poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji P. J. Zieliński 
i Podlaski Kurator Oświaty – spotkanie z 
rodzicami i nauczycielami SP w Becejłach i 
SP w Pawłówce na temat przyszłości tych 
szkół i sieci szkół w gminie 

nauczyciele, dyrektorzy, 
rodzice, uczniowie 

 25 
 

1  Konferencja pt. "Kształcenie kierowców - 
jak dostosować program szkół branżowych 
do narastających potrzeb rynku pracy". 
Rozwój szkolnictwa branżowego w 
kontekście reformy 

przedstawiciele środowisk 
transportowych, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 50 
 



 

35 
 

przedstawiciele 
Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty  

1  Stan reformy oświaty w kraju, prezentacja 
zmian strukturalnych na terenie Gminy 
Wieruszów (spotkanie z udziałem 
Łódzkiego Kuratora Oświaty, Dyrektora 
Delegatury w Sieradzu i przedstawicieli 
Urzędu Wojewódzkiego). 

organy prowadzące, 
dyrektorzy szkół, radni 
gminy 

 25 
 

815 
spotkań 

  35 043 
uczestników 
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Załącznik nr 2 

Harmonogram konferencji organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach 
wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego 

 

27 lutego 2017 r. 

Konferencja dla 
dyrektorów PPDN 
z udziałem 
kierownictwa 
MEN 

28 lutego 2017 r. 

 

1 marca 2017 r. 

 

2 marca 2017 r. 

Języki obce, 
Języki 
mniejszości 
narodowych i 
etnicznych 

3 marca 2017 r. 

 

6 marca 2017 r. 

 

 

7 marca 2017 r.  

 

Konferencja dot. 
kształcenia 
zawodowego 

8 marca 2017 r.  

 

 

9 marca 2017 r. 

 

Język polski 

 

10 marca 2017 r. 

 

13 marca 2017 r.  

 

Konferencja dot. 
kształcenia 
specjalnego 

14 marca 2017 r. 

 

 

15 marca 2017 r. 

 

16 marca 2017 r. 

 

17 marca 2017 r. 

 

Geografia, 
Historia, WOS 

20 marca 2017 r.  

 

Fizyka, Chemia, 
Przyroda/Biologia 

 

21 marca 2017 r. 

 

22 marca 2017 r. 

 

23 marca 2017 r. 

 

24 marca 2017 r. 

 

Etyka, WDŻ, W-F, 
EDB 

27 marca 2017 r. 

 

 

 

28 marca 2017 r. 

 

29 marca 2017 r. 

 

30 marca 2017 r. 

 

 

31 marca 2017 r. 

Muzyka, 
Plastyka, 
Technika 

3 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

4 kwietnia 2017 r. 

 

5 kwietnia 2017 r. 

 

6 kwietnia 2017r. 

Matematyka i 
Informatyka 

 

7 kwietnia 2017 r. 

Wychowanie 
przedszkolne i 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

 


