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Wprowadzenie 

Zmiana ustroju szkolnego, która rozpocznie się w dniu 1 września 2017 r. oznacza nie 

tylko reorganizację struktury szkolnej i konieczność przygotowania nowych sieci 

szkolnych. Zmiana ustroju szkolnego pociąga za sobą potrzebę nowego spojrzenia na 

podstawę programową, a także na sposób jej realizacji zarówno w kształceniu 

ogólnodostępnym jak i kształceniu uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Dlatego też niniejsza informacja nie odnosi się tylko do kwestii sytuacji uczniów 

w kontekście nowych sieci szkolonych i wpływu kształtu tych sieci na politykę 

finansowania zadań edukacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale 

zawiera również komponenty pozwalające na szersze spojrzenie na polską edukację 

w okresie reformy.  

Reforma polskiego systemu oświaty wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) określiła nową strukturę szkolnictwa. Ustrój 

szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-

letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły 

zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa będzie 

obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie 

technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. 

Zmiany te rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący 

klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. 

Nastąpi tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona 

rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III 

ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą 

funkcjonować gimnazja. 

Prace nad koncepcją nowego systemu oświaty rozpoczęto w lutym 2016 r. w ramach 
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ogólnopolskiej debaty społecznej. W całym kraju odbyło się blisko 200 spotkań, 

w których udział wzięło blisko 20 tys. osób. W około 130 spotkaniach 

z samorządowcami, nauczycielami, rodzicami, przedsiębiorcami, związkami 

zawodowymi, dyrektorami szkół i uczniami brali udział członkowie Kierownictwa 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbyło się również kilkadziesiąt debat 

w Ministerstwie. W tych spotkania wzięło udział 944 uczestników. Powstała specjalna 

strona – http://debataoswiatowa.men.gov.pl/. Zwieńczeniem ogólnopolskiej debaty 

społecznej było zaprezentowanie kierunków zmian w oświacie w Toruniu w dniu 27 

czerwca 2016 r. Natomiast projekty ustaw zostały upublicznione 16 września 2016 r. Po 

przedstawieniu projektu ustaw, od września 2016 r., kuratorzy oświaty we współpracy z 

wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, 

nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 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.  

Działaniami dodatkowymi, wspierającymi komunikację pomiędzy ministerstwem 

a rodzicami i uczniami, było m.in.:  

 powołanie Zespołu do spraw wdrażania reformy;  

 przygotowanie pakietów informacyjnych na temat reformy edukacji, które zostały 

rozesłane do każdej szkoły (Broszura „Dobra szkoła”, 2 plakaty); 

 powstanie specjalnego serwisu internetowego http://reformaedukacji.men.gov.pl/  

 uruchomienie kampanii informacyjnej w mediach (spoty w Telewizji Polskiej SA, 

Polskim Radiu SA i Internecie oraz ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej).  

Przy kuratoriach oświaty powstały regionalne zespoły koordynacyjne, które 

współpracują z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędów 

wojewódzkich, zwłaszcza w zakresie kształtowania nowej sieci szkolnej. 

Kuratorzy oświaty do marca 2017 r. zorganizowali 144 konferencje prasowe, na 

których informowali o założeniach reformy, stanie wdrażania reformy, 

przygotowaniu i wdrażaniu nowej podstawy programowej. Kuratorzy oświaty na 

bieżąco organizują spotkania, narady i konferencje poświęcone bardziej 

szczegółowym zagadnieniom merytorycznym skierowane do określonych grup 

adresatów. Ogółem od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., na poziomie 

wojewódzkim zorganizowali blisko 900 spotkań, narad  

http://debataoswiatowa.men.gov.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl/
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i konferencji dotyczących wdrażania reformy oświaty, z udziałem ponad 40 tys. 

osób. 

I. Sytuacja uczniów po wprowadzeniu nowej sieci szkół 
 

1. Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego  
–zapewnienie miejsca realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) sieć szkół 

publicznych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim 

obywatelom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Zarówno ustawa o systemie oświaty, jak i ustawa – Prawo oświatowe 

gwarantuje dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym miejsce realizacji tego 

obowiązku w publicznych szkołach, którym rady gmin wyznaczyły obwody. 

Dziecko realizujące obowiązek szkolny ma i będzie miało zagwarantowane 

miejsce w szkole obwodowej. O tym, czy dana szkoła jest dla ucznia szkołą 

obwodową, decyduje miejsce zamieszkania ucznia. Rodzic może wybrać szkołę 

nieobwodową – do szkoły nieobwodowej jednak uczniowie są przyjmowani 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w zależności od liczby wolnych miejsc w danej 

szkole. Natomiast do szkoły obwodowej dziecko przyjmowane jest z urzędu. 

W obecnym ustroju szkolnym obwody wyznacza się publicznym szkołom 

podstawowym i publicznym gimnazjom. W nowym ustroju obwodowość 

dotyczyć będzie publicznych ośmioklasowych szkół podstawowych. Za 

wyznaczenie obwodów i organizację sieci szkolnej odpowiadają jednostki 

samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla większości 

publicznych szkół. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawowymi, gminy powinny 

dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze 

organizacyjnej (obejmującą klasy I – VIII) funkcjonującą w jednym budynku lub 

jego bliskiej lokalizacji. Troską samorządu (w uzgodnieniu z dyrektorami szkół) 

jest więc zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w poszczególnych typach 

szkół, tak aby wszyscy uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub 
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obowiązkowi nauki mogli bez przeszkód kontynuować naukę w wybranej przez 

siebie szkole. 

Co do zasady, uczeń kończy szkołę, w której rozpoczął edukację. Jednakże, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe możliwe jest w okresie wdrażania nowego ustroju 

szkolnego wskazywanie uczniowi przez gminę miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego w szkole podstawowej innej niż szkoła obwodowa. Taka możliwość 

dotyczy wyłącznie uczniów przyszłych klas IV i VII, a wskazana może być tylko 

szkoła podstawowa powstała z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum. 

Szkoła taka może też być wskazana uczniom na wniosek rodziców. Wnioski 

mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę. W 

omawianym przypadku uczniowie klas III rozpoczynają naukę w klasie IV 

z dniem 1 września danego roku, odpowiednio w latach szkolnych 2017/18-

2021/22, uczniowie klas VI rozpoczynają naukę w klasie VII z dniem 1 września 

danego roku odpowiednio w latach szkolnych 2017/18-2022/23.  

 

1a. Ustalanie nowej sieci szkolnej – uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego  

Zaproponowane, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe, rozwiązania organizacyjne w zakresie przekształceń szkół zostały 

zaplanowane w maksymalnie elastyczny sposób, tak aby władze samorządowe 

realizujące politykę oświatową państwa mogły zaplanować konieczne zmiany w sposób 

najbardziej odpowiedni dla danego miasta czy gminy, w sposób adekwatny do wyzwań 

demograficznych i odpowiadający potrzebom mieszkańców, rodziców i uczniów. 

Jak wynika z danych Sytemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30 września 2016 r.) 

w szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek szkolny realizuje ponad 2 mln 131 tys. uczniów szkół podstawowych (patrz 

tabela nr 1) oraz 967 tys. uczniów gimnazjum (patrz tabela nr 2). 
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Tabela 1. Szkoły podstawowe prowadzone przez JST (dane SIO, stan na 30 września 2016 r.) 

 

Tabela 2. Gimnazja prowadzone przez JST (dane SIO, stan na 30 września 2016 r.) 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe 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, włączeniu gimnazjum do szkoły 

innego typu lub wygaszeniu go z dniem 31 sierpnia 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. 

dotychczasowe licea ogólnokształcące staną się czteroletnim liceami 

ogólnokształcącymi, a dotychczasowe technika staną się technikami pięcioletnimi. 

Stosownie do przepisów przywołanej wyżej ustawy, organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie 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. Do 31 marca br. powinno być podjętych 2 858 uchwał w sprawie 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym: 

Rodzaj szkoły
Liczba 

szkół

Odsetek 

szkół 

danego 

rodzaju

Liczba 

oddziałów

Liczba 

uczniów

Średnia 

liczba 

uczniów 

na oddział

Średnia 

liczba 

oddziałów 

na klasę

samodzielna 6 411 59% 71 002 1 332 059 18,8 1,8

tylko SP+Gim 3 037 28% 31 178 586 517 18,8 1,7

inny zespół 1 099 10% 10 933 202 611 18,5 1,7

Filia 338 3% 964 10 377 10,8 0,5

Razem 10 885 100% 114 076 2 131 564 18,7 1,7

Rodzaj szkoły
Liczba 

szkół

Odsetek 

szkół 

danego 

rodzaju

Liczba 

oddziałów

Liczba 

uczniów

Średnia 

liczba 

uczniów 

na oddział

Średnia 

liczba 

oddziałów 

na klasę

samodzielna 2 071 36% 21 699 506 687 23,4 3,5

tylko SP+Gim 3 037 53% 16 673 345 562 20,7 1,8

tylko Gim+LO 271 5% 2 514 63 178 25,1 3,1

inny zespół 315 6% 2 337 51 659 22,1 2,5

Razem 5 694 100% 43 223 967 086 22,4 2,5
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 380 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, 

specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 

podjęte przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów); 

 2478 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z podziałem 

administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich 

i 621 gmin miejsko-wiejskich). 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego poprzedzało: 

 podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego; 

 uzyskanie pozytywnej (wiążącej) opinii kuratora oświaty; 

  uzyskanie (niewiążącej) opinii reprezentatywnych związków 

zawodowych. 

Jak wynika z informacji przekazanych przez kuratoria oświaty, do kuratorów 

wpłynęło 2 816 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół. Oznacza 

to, że 98,53% jednostek samorządu terytorialnego przedstawiło swoje uchwały 

celu uzyskania opinii kuratora oświaty (377 powiatów - 99,21% i 2439 gmin - 

98,43%). W 42 organy stanowiące JST nie przedstawiły stosownej uchwały 

kuratorowi oświaty. Oznacza to, że samorządy te nie miały prawnych 

możliwości podjęcia także uchwał (tzw. ostatecznych) w sprawie projektu 

dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego. 

Wg stanu na dzień 5 kwietnia br., kuratorzy oświaty zaopiniowali 99,96% 

wszystkich uchwał, które do nich wpłynęły (jedna uchwała jest w trakcie 

opiniowania, wpłynęła do kuratora w dniu 4 kwietnia br.).  

Opinie kuratorów oświaty zawierają w szczególności ocenę zgodności 

z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie 

zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na 
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terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Opiniując uchwałę kurator 

oświaty mógł wydać opinie pozytywną lub negatywną. W opinii pozytywnej 

kurator oświaty mógł wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale 

w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dane 

dotyczące opinii kuratorów oświaty zostały zaprezentowane w tabeli nr 3. 

Tabela 3. Opinie kuratorów oświaty do uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego 

 Liczba 

zaopiniowanych 

uchwał 

Opinie 

pozytywne 

Opinie pozytywne ze 

wskazanymi zmianami, tzw. 

warunkowe 

Opinie 

negatywne 

Brak 

opinii 

liczba 2816 1726 1089 0 1 

% 100%  61,29% 38,67% 0% 0,04% 

 

Do 31 marca br., czyli w terminie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, podjęto 2780 

uchwał w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego, co 

stanowi 98, 72% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które 

podjęły uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego. W przypadku 35 jednostek samorządu terytorialnego, które 

otrzymały opinie kuratora w zakresie nowej sieci szkolnej (w tym 13 to opinie 

pozytywne) nie uchwalono tzw. uchwał ostatecznych, czyli uchwał w sprawie 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Biorąc pod uwagę 

jednostki samorządu terytorialnego, które nie podjęły uchwał w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, które podjęły tzw. uchwały intencyjne, ale nie podjęły 

uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 

należy stwierdzić, że: 

 2780 (97,27% wszystkich JST w Polsce) w pełni wypełniło 

nałożone na nie obowiązki ustawowe w zakresie przygotowania 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; 

 78 JST (2,73% wszystkich JST w Polsce) z różnych przyczyn nie 

podjęło uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe, opinia kuratora oświaty, o której mowa wyżej, jest wiążąca 

i nie służy od niej zażalenie. Na opinię tę służy skarga do sądu 

administracyjnego. Jak wynika z informacji przekazanych przez kuratoria 

oświaty (stan na 5 kwietnia br.) skargi do wojewódzkich sądów 

administracyjnych na opinie kuratora oświaty wniosło 8 samorządów (wszystkie 

otrzymały opinie pozytywne warunkowe). 

1b. Ustalanie nowej sieci szkolnej w przypadku niepodjęcia uchwały 
w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe, w przypadku niepodjęcia przez radę gminy (radę powiatu) 

uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 

dnia 31 marca 2017 r., dotychczasowe uchwały podjęte na podstawie art. 17 

ust. 4 (art. 17 ust. 5) ustawy o systemie oświaty pozostają w mocy (zasadniczo 

bezterminowo, jednak przed dniem 1 września 2019 r. w związku 

z wygaszaniem gimnazjów rada gminy i tak będzie musiała podjąć uchwałę 

w sprawie sieci nowych szkół podstawowych zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo 

oświatowe. Jednocześnie, w takiej sytuacji organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości 

informację w sprawie planu sieci szkół, jaki będzie obowiązywał od dnia 

1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią 

z mocy prawa (przede wszystkim przekształceń szkół podstawowych 

sześcioletnich w ośmioletnie, przekształceń zespołów, przekształceń 

zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia). Ponadto, jak 

przesądziła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe, w przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego: 

 Jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość 

wprowadzenia zmian, których wdrożenie jest obecnie możliwe przy 

zastosowaniu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego, na zasadach ogólnych - będzie to jednak wymagało 

podjęcia więcej niż jednej uchwały; 
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 niektóre rozwiązania będą dostępne dla samorządu dopiero od 

1września 2018 r. Przekształcenie lub włączenie gimnazjum do szkoły 

innego typu będzie się odbywało na zasadach ogólnych, co oznacza 

obowiązek powiadomienia rodziców o zamiarze przekształcenia lub 

włączenia danego gimnazjum oraz konieczność uzyskania pozytywnej 

opinii kuratora oświaty; 

 od 1 września 2017 r. nowa szkoła podstawowa będzie mogła powstać 

jedynie na zasadach ogólnych. Na zasadach ogólnych będzie odbywało 

się również ustalanie obwodu takiej szkoły oraz zmiana sieci szkół 

podstawowych.  

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego  

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach 

edukacyjnych jest integralną częścią reformy systemu oświaty, kluczową dla uczniów 

niezależnie od tego, do której szkoły uczęszczają. 

2a. Koncepcja nowej podstawy programowej 

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) 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. 

Przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności 
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w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia – wymaganiach ogólnych, 

odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, tj. konieczność: 

1) położenia większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych; 

2) wzmocnienia efektywności kształcenia w zakresie języków obcych 

nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na 

nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego przez 12 (13) lat, 

naukę drugiego języka obecego przez 6 (7) lat, jak również możliwość 

kształcenia dwujęzycznego (począwszy od klasy VII szkoły 

podstawowej); 

3) rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz 

kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz 

również w codziennym życiu, czemu będzie służyć szersze 

uwzględnienie w podstawie programowej wszystkich przedmiotów 

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzenie 

powszechnej nauki programowania, począwszy od edukacji 

wczesnoszkolnej; 

4) zastąpienia, na II etapie edukacyjnym klas szkoły podstawowej, idei 

integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów 

humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych); 

5) szerszego niż obecnie uwzględnienia problematyki edukacji dla 

bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego; 

6) powrotu do spiralnego (przyrostowego) układu treści 

nauczania/wymagań edukacyjnych ‒ umożliwiającego powtarzanie, 

utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach 

nauczania; 

7) wzmocnienia wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły przez szersze 

uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-

profilaktycznych; 

8) ustalenia takiego zakresu treści nauczania, który – biorąc pod uwagę 

liczbę godzin poszczególnych przedmiotów określoną w ramowym planie 

nauczania dla szkoły podstawowej, umożliwi nauczycielom rozwijanie 
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umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów 

i realizację ciekawych projektów edukacyjnych (przyjęto założenie, że 

realizacja podstawy programowej poszczególnych przedmiotów wymaga 

80% planowanego wymiaru godzin lekcyjnych).  

Ww. założenia odzwierciedlone zostały w strukturze nowej podstawy 

programowej, która w znaczenie szerszym niż obecnie zakresie odnosi się do 

zadań szkoły, ogólnych celów kształcenia na danym etapie edukacyjnym 

i celów kształcenia w przypadku poszczególnych przedmiotów. Należy przy tym 

podkreślić, że: 

a) podstawa programowa – z samej swej natury – wyznacza jedynie ramy 

kształcenia; ramy te określone są wyłącznie przez wymagania, jakie 

powinien spełniać uczeń na zakończenie każdego etapu edukacyjnego; 

b) podstawa programowa nie określa „maksymalnego” poziomu – 

nauczyciele mogą wykraczać poza zakres wymagań określonych 

w podstawie programowej i dostosowywać tempo pracy i wymagania do 

możliwości uczniów; 

c) podstawa programowa w żaden sposób nie ogranicza nauczyciela 

również, jeżeli chodzi o wybór technik lub środków nauczania; dokument 

nie jest poradnikiem metodycznym, nie wskazuje „jedynej słusznej” drogi 

prowadzącej do realizacji założonych w nim celów.  

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej dzieli się na dwa etapy 
edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja 

wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

Jest to docelowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej. Przystępując 

do prac nad przygotowaniem projektu nowej podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz 

z zespołem ekspertów dokonało analizy możliwości opracowania nowej 

podstawy programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej, która nie wymagałaby 
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wersji przejściowej dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2017/2018 

naukę w klasie VII.  

Decydując o przygotowaniu docelowej podstawy programowej dla szkoły 

podstawowej wzięto pod uwagę po pierwsze: zakres obecnej podstawy 

programowej dla szkoły podstawowej, po drugie: zakładany zakres kształcenia 

w szkołach ponadpodstawowych, w wyniku czego podstawa programowa dla 

szkoły podstawowej zawiera wszystkie treści potrzebne w kształceniu na II 

etapie edukacyjnym, które – zgodnie z przyjętym spiralnym układem nowej 

podstawy programowej – uczniowie będą następnie powtarzać, nadbudowywać 

i rozszerzać w trakcie dalszego kształcenia w wybranym typie szkoły 

ponadpodstawowej. 

Podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego ma zróżnicowaną strukturę 

odpowiadającą specyfice poszczególnych przedmiotów oraz ramowemu 

planowi nauczania. W przypadku języka polskiego, matematyki i informatyki 

treści nauczania/wymagania szczegółowe określone są dla klas IV-VI oraz VII-

VIII, w przypadku: biologii, geografii, chemii, fizyki zostały sformułowane łącznie 

dla II etapu edukacji (bez podziału na klasy), w przypadku języków obcych 

nowożytnych wymagania sformułowane zostały z uwzględnieniem lat nauki 

języka, tj. odrębnie dla pierwszego języka obcego, nauczanego od klasy I 

szkoły podstawowej i drugiego języka obcego, który będzie nauczany 

obowiązkowo od klasy VII. Dla historii wymagania sformułowano odrębnie dla 

klasy IV oraz klas V-VIII. 

Założenia nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej zostały 

przedstawione łącznie z założeniami podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. W przypadku nowej podstawy programowej edukacji 

wczesnoszkolnej podkreślenia wymaga ponadto: 

– zastąpienie dotychczasowych zajęć komputerowych edukacją 

informatyczną, wprowadzającą uczniów w świat języka informatyki 

i nauki programowania na dalszych etapach kształcenia;  
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– wprowadzenie propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania, 

która uwzględnia kanon literatury dziecięcej uzupełniony współczesną, 

wartościową literaturą; 

– uporządkowanie i poszerzenie zagadnień z szeroko rozumianej edukacji 

środowiskowej (w tym elementy przedsiębiorczości, środowiska 

historycznego i geograficznego); 

– uporządkowanie i poszerzenie zagadnień związanych z rozwojem 

emocjonalno-społecznym dziecka; 

– wprowadzenie gier planszowych (warcaby, szachy i inne gry planszowe 

lub logiczne) do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, 

logicznego, rozumienia zasad itd. 

Nowa podstawa programowa wprowadza naukę programowania od 

najmłodszych lat z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju ucznia. Sprzyja 

temu nowa metodyka nauczania, w której umiejętność programowania nie jest 

rozumiana jedynie jako napisanie programu w formalnym języku 

programowania. Zaprogramowanie rozwiązania może być zrealizowane 

z wykorzystaniem aplikacji użytkowych, czy w wizualnym lub tekstowym języku 

programowania i jest jednym z działań na drodze rozwiązywania problemu. 

Rozwiązywanie problemu następuje etapowo. Pierwszy etap związany 

z określeniem (specyfikacją w postaci: dane i wyniki) problemu, potrzebnych 

pojęć, tworzeniem modeli i odkrywaniem rozwiązania może być realizowany 

bez użycia komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Dopiero po tych 

działaniach następuje etap zaprogramowania i testowania rozwiązania, do 

których to czynności wykorzystywana jest umiejętność pracy z komputerem.  

Nowością wśród treści celów ogólnych jest wprowadzenie zapisu 

rozszerzającego zapisy dotyczące bezpieczeństwa o przestrzeganie prawa. 

Respektowanie prywatności informacji, ochrona danych i praw własności 

intelektualnej obok bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni to bardzo 

ważny aspekt prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, koncentruje się także na 

rozwijaniu kompetencji czytelniczych i wzmocnieniu edukacji w zakresie 

języków obcych nowożytnych.  
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2b. Wdrażanie podstawa programowej kształcenia ogólnego 

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. 

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 

więc realizowali programy - uwzględniające nową podstawę programową - stanowiące 

kontynuację tych realizowanych  w klasach IV-VI. Tym samym, zostaną oni 

przygotowani 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 2019/2020, 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 końca kwietnia 2017 r. planuje się przekazanie 

wstępnego projektu nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych do 
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tzw. 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.  

3. Podręczniki i materiały edukacyjne  

Kolejnym ważnym komponentem wdrożenia nowego ustroju szkolnego jest 

przygotowanie podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą 

korespondowały z podstawą programową.  

3a. Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego 

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. 

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; 
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 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 7 kwietnia 2017 r. złożono 106 wniosków 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) 7 podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, 

b) 14 podręczników do języków obcych nowożytnych dla klas I-III, 

c) 85 podręczników do II etapu edukacyjnego (dla klas IV-VIII). 

3b. Finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki 

W dniu 16 marca br. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Rozporządzenie określa:  

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  



 

20 
 

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. 
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Rozporządzenie dotyczy także dotychczasowego gimnazjum, szkół 

artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego 

gimnazjum, 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. 

4. Ramowe plany nauczania dla szkół 

Równolegle z pracami nad przygotowaniem podstaw 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 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.  

Rozporządzenie to zostało podpisane 28 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 703). Obejmuje 

ono docelowy model organizacji kształcenia we wszystkich typach szkół publicznych.  
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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; 

a, 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. 

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych 

klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan 

nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć. 

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one 

włączane stopniowo: 

 geografia i biologia –od klasy piątej, 

 chemia i fizyka – od klasy siódmej, 

 drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej. 

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając 

od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych. 

W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast 

zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne 

zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. 

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstaną trzyletnie 

branżowe szkoły I stopnia (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) 

dla absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 dla absolwentów 

ośmioletnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów 
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nauczania. Ze względu na to, że w pierwszych latach funkcjonowania 

branżowej szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej 

szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, a od roku szkolnego 2022/2023 

absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę 

podstawową – w załącznikach do rozporządzenia określono odrębne ramowe 

plany nauczania dla tego typu szkoły. 

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 

r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 1 września 2019 roku dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

W rozporządzeniu wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą 

być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności 

i kreatywności uczniów, a w przypadku: 

– szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z 

kształtowaniem kompetencji zawodowych; 

– liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów 

w zakresie rozszerzonym. 

Dookreślono, że organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może 

przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy 

międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W 

przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 

do 12 godzin. Będzie to możliwe nie tylko – jak dotychczas – na okresowe lub 

roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz realizację zajęć 

z języka migowego, ale również na realizację zajęć z geografii państwa, z 

którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa. 

Ramowy plan nauczania obejmuje również - w przypadku realizacji przez 

uczniów tych zajęć (nie są to bowiem zajęcia obowiązkowe, natomiast 

realizowane są zgodnie z przywołanymi w rozporządzeniu przepisami) - zajęcia 

z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę 
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własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych 

oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia 

edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe), zajęcia języka migowego. Dotyczy to także nauki 

geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 

narodowa. Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole. 

W rozporządzeniu zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół. Przyjęto zasadę, 

że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć 

z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego 

wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie 

III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum 

ogólnokształcącego i technikum. 

Ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację zajęć 

edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły 

podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum 

ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio 

minimum 10 godzin w całym okresie nauczania). Zajęcia te mają szczególne 

znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojących 

przed młodym człowiekiem. 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą 

realizowane na podstawie programu nauczania przygotowanego przez 

nauczyciela realizującego te zajęcia, dopuszczonego do użytku przez dyrektora 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać 

informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także 

predyspozycjami zawodowymi. Treści programowe z zakresu doradztwa 

zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 
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W związku z okresem przejściowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), 

kiedy będą funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych 

klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony” z gimnazjum) – 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania. 

W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

w klasach I–III wskazano nowe nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w środowisku”, „muzyka z rytmiką”, 

„plastyka” i „technika” zastąpiono zajęciami „funkcjonowanie osobiste 

i społeczne”, „zajęciami rozwijającymi kreatywność” i „zajęciami rozwijającymi 

komunikowanie się”. Z kolei w ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi wprowadzono nowy rodzaj zajęć 

„zajęcia rozwijające komunikowanie się”. 

5. Statuty szkół i przedszkoli  

Kolejnym dokumentem wpływający na sytuację ucznia w okresie realizacji 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest statut szkoły. Ważne dla uczniów 

treści, które powinny być zawarte w statutach, zostały określone na poziomie 

nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 98- 108). 

Regulacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) są również istotne z punktu widzenia 

ucznia i dziecka, ze względu na m.in. liczebności dzieci i uczniów w oddziale 

przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (nie może być większa 

niż 25) oraz ze względu na warunki funkcjonowania klas w przypadku ich 

łączenia. 

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 
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dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej, zadania internatu oraz 

standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad 

nimi. 

6. Sytuacja uczniów realizujący obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki w okresie wdrażania nowego ustroju 
szkolnego 

2a. Ścieżki edukacyjne uczniów w trakcie wdrażania nowego ustroju 
szkolnego oraz po jego wdrożeniu 

W dniu 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę 

pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej 

szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy 

VIII tej szkoły i jako pierwsi przystąpią do obowiązkowego egzaminu 

ósmoklasisty. Podstawę przeprowadzania tego egzaminu będą wyznaczały 

wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla II etapu kształcenia. Egzamin ósmoklasisty będzie obejmował 

następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny 

i matematyka oraz jeden z przedmiotów począwszy od roku szkolnego 

2018/2019 do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. 

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty 

przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego 

i matematyki. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych 

przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę 

podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do 

podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. Uczeń lub słuchacz będzie 

przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą przedstawiane w procentach i na skali 

centylowej.  

Podobnie jak w przypadku dotychczasowych egzaminów (sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego) obejmujących II i III etap edukacyjny, przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty będzie obowiązkowe, wyniki uzyskane na tym 
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egzaminie nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, będą natomiast 

stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej uczeń będzie mógł 

kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej, czyli np. w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, branżowej szkole I stopnia. 

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 uczniowie dotychczasowych 

gimnazjum będą kontynuować naukę odpowiednio w klasie II i III. W roku 

szkolnym 2018/2019 będzie miał miejsce ostatni egzamin gimnazjalny. 

Absolwenci gimnazjów będą mogli kontynuować naukę np. w trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, branżowej szkole I stopnia. Zatem, 

absolwenci dotychczasowego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej nie 

będą rywalizować w rekrutacji do szkół, o te same miejsca, ponieważ każda 

z tych grup będzie ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsce w szkole 

przewidzianej tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. Niezmiennie więc, każde 

z dzieci będzie przystępować do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki 

szkolnej. Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Ukończenie 

technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. 

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole 

II stopnia. 

Niepromowani uczniowie gimnazjum 

Przepisy art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe określają następujące rozwiązania dla 

niepromowanych uczniów gimnazjów:  

- uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma 

promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII 

szkoły podstawowej;  
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- uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma 

promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII 

szkoły podstawowej;  

- uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej 

szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

Dyrektor gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, będzie miał 
obowiązek poinformować  ucznia, w której szkole podstawowej będzie 
realizował obowiązek szkolny. 
 
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. o szczegółowych 
warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.). 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut 
szkoły. 
 
Wskazane wyżej przepisy stanowią o obowiązkach szkoły dotyczących procesu 
oceniania i klasyfikowania uczniów. Na początku roku szkolnego nauczyciele 
mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców  
o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Wymóg ten ma na celu określenie 
jasnych zasad kierujących procesem oceniania, tak aby zarówno uczniowie, jak 
i ich rodzice wiedzieli, co i w jaki sposób będzie w szkole oceniane, i co będzie 
miało wpływ na promocję do klasy programowo wyższej, bądź ukończenie 
szkoły. 
 
Sprawnej komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem  
ma również pomagać ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych. Ma ono na celu 
monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji zwrotnej na temat 
bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia, poprzez wskazanie, co uczeń robi 
dobrze, a co i jak wymaga poprawy i w jakim zakresie. 
 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, bądź też ukończenie szkoły, szkoła powinna umożliwić 
uczniowi uzupełnienie powstałych braków. 
 
Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej w terminie i formie określonej w statucie szkoły. 
Uczeń, zwłaszcza ten zagrożony negatywną roczną oceną klasyfikacyjną, może 
skorzystać z możliwości podwyższenia przewidywanej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej. Informację o warunkach i trybie uzyskania - wyższej niż 
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przewidywana - rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele również przekazują 
uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego. 
 
W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą złożyć na ręce dyrektora szkoły 
zastrzeżenia. Dyrektor, jeśli uzna te zastrzeżenia są zasadne, może postanowić 
o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości, w wyniku którego ustala się 
roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć edukacyjnych. 
 
Przewidziana w przepisach jest również  możliwość przystąpienia do egzaminu 
poprawkowego przez ucznia, który otrzymał negatywne roczne oceny 
klasyfikacyjne z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
W przypadku ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego istnieje jeszcze 
możliwość uzyskania promocji do klasy programowo wyższej w postaci tzw.  
promocji warunkowej. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości 
edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 
że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 
 
Ww. przepisy dotyczące możliwości składania przez ucznia lub jego rodziców 
zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej stosuje się również  
do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. 
 
Powyższe oznacza, że w procesie oceniania i klasyfikowania uwzględnione 
zostały elementy wspierające ucznia w dążeniu do pokonania trudności w 
nauce i uzupełnieniu braków. Jeśli uczeń  nie uzyskał pozytywnych rocznych 
ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zająć edukacyjnych to  nie 
spełnił  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
określonych dla danego etapu edukacji. Tym samym  nie posiada on 
kompetencji pozwalających na podjęcie z powodzeniem nauki na kolejnym, 
wyższym etapie edukacyjnym. 

2b. Postępowanie rekrutacyjne 

Kwestie dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli, szkół i placówek ujętych w nowej strukturze systemu oświaty 

reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59), który wszedł w życie 26 stycznia 2017 r.  
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Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)1 uregulowano te kwestie w odniesieniu do 

ostatnich roczników absolwentów doczasowych gimnazjów. W konsekwencji 

w ustalono odrębne delegacje w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do: 

 trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników 

i branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, 

 przedszkoli, ośmioletnich szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych i placówek. 

W efekcie, postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 

i 2019/2020 do szkół dla absolwentów gimnazjów będzie przeprowadzane na 

dotychczasowych zasadach. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 

2019/2020 dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej 

będzie przeprowadzane odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.  

7. Sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi 

W nowym ustroju szkolnym uwzględniono dotychczasowe rozwiązania 

prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy wymagają 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w różnych typach 

i rodzajach szkół w których ci uczniowie kontynuują naukę (publicznych 

i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych). 

Przekształcanie szkół specjalnych odbywa się na podstawie regulacji 

dotyczących szkół ogólnodostępnych i tak jak dotychczas, w przypadku 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie 

możliwość odroczenia obowiązku szkolnego do 9. roku życia. 

                                            
1
 art. 149 ust. 4; art. 155 ust. 4; art. 165 ust. 3 ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
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7a. Podstawa programowa, czas trwania nauki uczniów 
niepełnosprawnych 

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. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje 

się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.  

W projekcie podstawy programowej kształcenia w zawodach uwzględniono  

5 zawodów o charakterze pomocniczym:  

- pomocnik ślusarza, 

- pomocnik stolarza, 

- pomocnik mechanika, 

- pomocnik krawca, 

- asystent fryzjera. 

W projekcie wskazano, że 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. 

Określono nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

w szkołach podstawowych oraz nową podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Nowe regulacje podkreślają, że przy ustalaniu kierunków pracy należy 

uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, 

zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe doświadczenia życiowe, mocne i 
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słabe strony ucznia oraz wzmacniać jego aktywność i uczestniczenie poprzez 

tworzenie środowiska nauczania i wychowania ułatwiającego funkcjonowanie 

ucznia i pozbawionego barier ograniczających to funkcjonowanie.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

w szkołach podstawowych oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego 

dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi będą stosowane 

począwszy od roku szkolnego 2017/2018 we wszystkich klasach danego typu 

szkoły.  

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.  

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu 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. Tak jak dotychczas, przedłużenie okresu nauki będzie również możliwe  

w przypadku uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich. 

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 szkól I stopnia 
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zorganizowanych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich, 

będzie można skrócić okres 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 określonego  

w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Planuje się, że kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, tak jak dotychczas, będzie organizowane do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 życia. 

Przewiduje się, że ww. uczniowie będą mogli uczyć się w szkole podstawowej 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 

20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej, a zatem także 

szkoły policealnej – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 

w którym uczeń kończy 24. rok życia. Regulacje zostaną zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

7b. Dostęp do podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 

W przepisach ustawy o systemie oświaty2 wskazano, że podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze, dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych, są dofinansowywane z budżetu państwa poprzez 

udzielanie dotacji celowej3 oraz możliwość zlecenia opracowania i wydania, 

w tym dystrybucji podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych lub książek pomocniczych, lub ich części, przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania4. 

                                            
2
 Art. 22e ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).  

3
 O której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

4
 O którym mowa w art. 22c ustawy o systemie oświaty. 
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W stosunku do obecnych regulacji art. 71d ustawy o systemie oświaty 

poszerzono zatem możliwość dofinansowania o materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych (rezygnując z dotychczasowego 

wskazania wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 

niewidomych, słabowidzących i niesłyszących), jak i doprecyzowano sposoby 

tego dofinansowania z uwzględnieniem przepisów art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 

3 oraz art. 22c.  

Przewidziano również, że w kształceniu uczniów niepełnosprawnych będą 

mogły być stosowane także: 

1) podręczniki do kształcenia ogólnego, dofinansowane z budżetu państwa 

przed dniem 15 lutego 2017 r., celem wykorzystania przez uczniów 

niepełnosprawnych, 

2) adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przed dniem 15 lutego 2017 r., dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych, 

3) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej 

opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania5, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych6. 

W przypadku uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas: 

1) I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017,  

2) klas II i III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018, 

3) klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019,  

                                            
5
 Podręczniki pt. „Nasz elementarz” do kl. I szkoły podstawowej oraz podręczniki pt. „Nasza 

szkoła” do klasy II i III szkoły podstawowej.  
6
 Adaptacje dostosowane do potrzeb uczniów: niewidomych w systemie Braille’a, 

słabowidzących - w druku powiększonym, napotykających na trudności w uczeniu i/lub 
komunikowaniu się, w tym wersja multimedialna w polskim języku migowym.  



 

35 
 

którzy korzystać będą z podręczników opracowanych na zlecenie ministra 

oświaty i wychowania, podręczniki w wersjach dostosowanych do potrzeb 

tych uczniów (zgodnie z wyborem dokonanym przez nauczycieli) zostaną 

zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej. 

7c. Dowożenie uczniów niepełnosprawnym objętym kształceniem 
specjalnym 

Nie zmieniły się, w stosunku do dotychczasowych, 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. Tak jak obecnie 

obowiązkiem gminy będzie zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 

także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 ustawy – 

Prawo oświatowe). Doprecyzowano został przepis dotyczący dowożenia 

wychowanków do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych poprzez wskazanie 

wieku wychowanków. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, wskazano, że obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego trwa do 

zakończenia do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

24. rok życia, tj. do wieku do którego organizuje się kształcenie specjalne tych 

uczniów. 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. Regulacje te 

wchodzą w życie 1 września 2017 r. 
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7d. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka mogą wydawać wyłącznie zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradniach specjalistycznych (art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe). 

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące obejmowania dziecka 

zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w kilku zespołach (działających 

w różnych jednostkach systemu oświaty), wskazano, że zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół, który ma 

możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka (art. 127 ust. 8 i 9 ustawy – Prawo oświatowe). 

W przepisach uwzględniono możliwość realizacji części wskazań zawartych 

w tej opinii przez inne jednostki systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Udzielanie wsparcia odbywa się na 

podstawie porozumienia zawieranego przez organy (osoby) prowadzące te 

jednostki. Porozumienie określa w szczególności: liczbę godzin zajęć w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju, którymi obejmowane jest dane dziecko  

w jednostkach, które zawarły porozumienie, z uwzględnieniem liczby godzin,  

w których zajęcia te są organizowane, podmiot zobowiązany do przekazywania 

danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz sposób 

rozliczeń między jednostkami zawierającymi porozumienie. Regulacje te 

wchodzą w życie 1 września 2017 r. 

7e. Tworzenie niepublicznych placówek  
 
Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, tj.: młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy oraz specjalny ośrodek wychowawczy, a także ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba 

zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast, w przypadku niepublicznego 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego wpisu do ewidencji można dokonać, 
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jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię 

instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma 

być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. Wprowadzenie powyższej regulacji dotyczącej zakładania MOW jest 

o tyle istotne, że w obecnie funkcjonujących ośrodkach wolnych jest około 

1 000 miejsc, zatem powoływanie nowych placówek niepublicznych, może nie 

mieć merytorycznego uzasadnienia i nie być celowe ze względów 

ekonomicznych. Regulacje te wchodzą w życie 1 września 2017 r. 

8. 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, 

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; 



 

38 
 

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

W następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół (tj. spoza obwodu).  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół, 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 przepisach prawa oświatowego, które wejdzie w życie w przyszłym roku szkolnym 

przewidziano – podobnie jak w dotychczasowym stanie prawnym – możliwość 

zwiększenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym. m.in. języka 

obcego nowożytnego. 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,(m.in. na naukę języka obcego nowożytnego) lub 

na zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 
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ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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 (o rocznym okresie nauczania) przygotowujące uczniów do 

kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach. To 

spełnienie postulatów, szczególnie liceów ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” 

– język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż np. język angielski. 

9. 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 i sportowej 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.  
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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. 

27 marca 2017 r. zostało podpisane (w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki) 

nowe rozporządzenie (Dz.U. poz. 671) określające:  

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 

w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe. 

W rozporządzeniu 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.  

 

10. Sytuacja uczniów realizujących kształcenie 
zawodowe 

W szkolnictwie zawodowym uczniowie rozpoczynający kształcenie w roku szkolnym 

2017/2018 będą mieli możliwość nauki w nowym typie szkoły jakim będzie trzyletnia 

branżowa szkoła I stopnia oraz w dotychczasowym czteroletnim technikum, bądź 

w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 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 
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stopnia od roku szkolnego 2020/2021 (będzie mógł również kontynuować naukę 

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej). 

10a. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego  

Rekrutacja uczniów do klas I szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rok 

szkolny 2017/2018 będzie prowadzona w oparciu o podpisane 13 marca 2017 r. 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622).  

Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których 

kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. w klasach I 

branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz 

semestrach I szkół policealnych. W dokumencie 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. W rozporządzeniu 

wprowadzono także szereg zmian w zakresie nazewnictwa dotychczasowych 

zawodów. Zmiany w zawodach są wynikiem rozpoczętego w 2016 r. procesu 

dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy we 

współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Modyfikacje w zakresie 

liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach wynikają 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. 

W roku szkolnym 2017/2018 absolwenci dotychczasowego gimnazjum mają 

możliwość podjęcia kształcenia m.in. w następujących nowych, bądź 

zmodernizowanych zawodach: technik robót wykończeniowych 

w budownictwie, magazynier-logistyk, technik budowy dróg, technik dróg 
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kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik inżynierii sanitarnej, monter sieci 

i instalacji sanitarnych, technik budowy jednostek pływających, monter 

kadłubów jednostek pływających, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 

ceramik, technik fotografii i multimediów, elektronik, mechatronik, operator 

maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. Poszerzona została również 

oferta kształcenia w tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, o nowe zawody: pracownik 

pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy 

ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. 

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 

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). 

10b. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach 

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe od 1 września 2017 r. będą nabywali wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  

Nowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach zostały 

opracowane w konsekwencji zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Zawierają one 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. Istotnym elementem podstaw programowych kształcenia w zawodach są 

efekty wspólne dla wszystkich zawodów, wśród których kształtowane będą m.in. 

oczekiwane przez pracodawców kompetencje personalne i społeczne (tzw. 

kompetencje miękkie).  
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10c. Przykładowe plany i programy nauczania dla zawodów  

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. 

Jednocześnie w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” 

realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, opracowywane są przykładowe plany 

i programy nauczania dla zawodów, uwzględniające nową podstawę programową 

kształcenia w zawodach oraz możliwość dostosowania efektów kształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. Szkolne plany i programy nauczania są sukcesywnie 

zamieszczane na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

10d. Organizacja kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe  

W klasach I branżowej szkoły I stopnia oraz w semestrach I szkoły policealnej od 

1 września 2017 r. kształcenie będzie realizowane w oparciu o nowe ramowe plany 

nauczania określone odpowiednio w załącznikach nr 7 oraz 12, 17 i 18 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W czteroletnim technikum, w 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej 

szkole I stopnia oraz w semestrach II-V szkoły policealnej kształcenie od 1 września 

2017 r. będzie odbywało się w oparciu o przepisy dotychczasowego rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204, z późn. zm.). 

Jednocześnie szkoły opracowują obecnie arkusze organizacji na rok szkolny 

2017/2018. 

10e. Wzmocnienie współpracy z pracodawcami oraz praktycznego 
aspektu kształcenia zawodowego 

Celem dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nacisk położony 

jest na większe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 
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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.  

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 
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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.  

 

11. Pomoc materialna dla uczniów 

Uczniowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 ) rozdział 8a „Pomoc 

materialna dla ucznia”, mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, na które 

składają się: 

11a. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

stanowi zadanie własne gminy na realizację którego gmina otrzymuje 

dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która 

zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy. Wysokość 

stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne 

i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku 

szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 

514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Przy wydawaniu decyzji dotyczącej stypendium należy zatem dokładnie badać 

spełnienie bądź niespełnienie kryteriów przyznania pomocy i na tej podstawie, 

odpowiednio, pomoc przyznać lub jej przyznania odmówić. Organ stanowiący 

gminy nie ma natomiast uprawnienia do modyfikowania tych warunków lub 

ustalania własnych w taki sposób, aby umożliwić arbitralne decydowanie 

o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia. 

Na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty wyróżnia się dwie przesłanki 

przyznania stypendium: 
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1. spełnianie kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym; 

2. występowanie trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują 

następujące okoliczności: 

a) bezrobocie - dotyczące tych osób, na których ciąży wobec ucznia 

ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc głównie rodziców, względnie 

innych opiekunów prawnych), 

b) niepełnosprawność - dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków 

jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców, 

c) ciężka lub długotrwała choroba, 

d) wielodzietność, 

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

f) alkoholizm lub narkomania - dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie, 

g) niepełna rodzina - tzn. uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, 

z uwagi na okoliczności takie jak np. śmierć, orzeczenie rozwodu lub 

separacji, 

h) wystąpienie zdarzenia losowego - które powoduje względnie trwałe skutki, 

np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca  

w podstawy bytu rodziny ucznia. 

Na realizację stypendiów socjalnych corocznie z budżetu państwa przeznacza 

się kwotę ok. 404 mln zł, zaś pomoc otrzymuje ponad 500 tys. uczniów.  

11b. Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

Procedury przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów prowadzone są 

na podstawie art. 90h ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, 

poz. 890).  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na okres od września 

do czerwca w danym roku szkolnym jednemu uczniowi z danej szkoły, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej 

szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
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dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wytypowanie kandydatów należy 

do samorządu uczniowskiego (lub komisji, w skład której wchodzi od 3 do 5 

uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły – jeżeli samorząd 

uczniowski nie został utworzony), który wnioski o przyznanie stypendium 

Prezesa Rady Ministrów przedstawia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie 

została powołana – radzie pedagogicznej. 

Kurator oświaty zobowiązany jest do przedstawienia, za pośrednictwem 

Ministra Edukacji Narodowej, Prezesowi Rady Ministrów w termie do 31 lipca 

roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium, 

listy zatwierdzonych kandydatów do stypendium. Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. 

Liczba stypendystów to ok. 4 000 uczniów rocznie. Na wypłatę stypendiów 

rocznie rezerwowana jest kwota 11 mln zł.  

11c. Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania  

Procedury przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania prowadzone są na podstawie art. 90i cyt. ustawy o systemie 

oświaty i przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów.  

Stypendium ministra może otrzymać uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub 

szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej:  

 laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,  

 laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję 

naukową lub stowarzyszenie naukowe,  

 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce 

według indywidualnego programu lub toku nauki,  

 uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem 

studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów, dotyczących 

warunków uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów,  
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 uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.  

Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania ma formę 

jednorazowej nagrody pieniężnej. W latach 2012-2015 stypendium to wynosiło 

3 tys. zł. Kandydatów typuje szkoła tuż po zakończeniu zajęć edukacyjnych, 

przysyłając indywidualne wnioski do kuratorium oświaty. Szkoła może złożyć 

dowolną liczbę wniosków. Liczba stypendystów to ok. 320 uczniów rocznie.  

 

II. Wpływ nowej sieci szkół na finanse samorządów terytorialnych 

12. Finansowanie wdrażania nowego ustroju 
szkolnego w perspektywie wieloletniej  

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji ustaw 

wprowadzających nowy ustrój szkolny 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 niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i 

ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty 

administracyjne.  

Wysokość tych środków jest pochodną: 
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• wolnych środków pozostających w subwencji oświatowej (wynikających z 

uwzględnienia w subwencji wszystkich dzieci sześcioletnich w roku 2016 oraz zmian 

w liczbie uczniów w kolejnych latach), 

• oszczędności na wydatkach związanych dowożeniem uczniów do szkół (według 

ostrożnych szacunków 16 mln zł w 2017 r, 66 mln zł w 2018 r., 135 mln zł w 2019 r. i 

230 mln zł w latach kolejnych). Całość wydatków JST na dowożenie uczniów w roku 

2015 wyniosła ok. 850 mln zł. Oszczędności na dowożeniu uczniów będą 

najprawdopodobniej jeszcze większe niż te szacowane powyżej, gdyż wyliczenia na 

których oparto szacunek 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). 

Tabela nr 4 przedstawia rozliczenie środków w horyzoncie 11 lat z wyszczególnieniem 
środków subwencyjnych, a tabela nr 5 łącznie subwencyjnych i niesubwencyjnych. 

Tabela 4. Rozliczenie środków subwencyjnych w latach 2017-2027. 

 
  

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
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Tabela 5. Rozliczenie środków subwencyjnych oraz niesubwencyjnych na wsparcie reformy oświaty w latach 
2017-2027 

 

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 

w której zlokalizowana jest placówka wychowania przedszkolnego. W przypadku 

dziecka 6-letniego w przedszkolu średnia kwota subwencji wynosi około 4 084 zł, 

w przypadku dziecka 6-letniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

innej formie wychowania przedszkolnego średnia kwota subwencji wynosi 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 jest dodatkowo naliczona kwota subwencji w wysokości ok. 861 zł. 

Średnio na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym zostanie naliczona kwota 

4,3 tys. zł. 

Niezależnie od podejścia opartego na wykazaniu, że łączne środki są wystarczające do 

sfinansowania zadań związanych z projektowanymi zmianami dokonano 

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
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podsumowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio 

związanych z reformą. Wydatki te, jak wykazano będą pokryte przez część oświatową 

subwencji ogólnej lub oszczędnościami w wydatkach jednostek samorządu 

terytorialnego (w tym na dowożeniu uczniów do szkół).  

Tabela 6. Zestawienie wydatków JST związanych bezpośrednio z reformą oświaty w latach 2017-2027 

 
* część wydatków związanych ze zwiększoną liczbą oddziałów klas VII i VIII została już uwzględniona w wyliczeniach 
przedstawionych w tabeli 1 poprzez odpowiednie pomniejszenie pozycji „2. Oszczędności; w tym związane ze zmianą 
liczby uczniów (w tym brakiem obowiązku szkolnego 6-latka)”. Wynika to z uwzględnienia w symulacjach wyższej wagi 
wiejskiej (1,4) dla szkół podstawowych niż dla gimnazjów (1,27). Dla przykładu, w roku 2017 jest to kwota 33 mln zł, a dla 
roku 2018 – 130 mln zł. Pozostała część została wykazana w tabeli 2, w pozycji „4. Dodatkowe wydatki związane z 
większą liczbą oddziałów klas VII i VIII (nie uwzględnione w obliczeniach subwencyjnych, patrz tabela 1)”. 
** całość wydatków związanych z finansowaniem branżowych szkół II stopnia została uwzględniona w wyliczeniach 
przedstawionych w tabeli 1 poprzez odpowiednie pomniejszenie pozycji „2. Oszczędności; w tym związane ze zmianą 
liczby uczniów (w tym brakiem obowiązku szkolnego 6-latka)”. Warto wspomnieć, że w tej pozycji oprócz efektu braku 
obowiązku szkolnego dla dziecka sześcioletniego uwzględniane są również zmiany demograficzne oraz efekt krótszej 
edukacji dla dzieci kończących branżową szkołę I stopnia po 8 klasach szkoły podstawowej. 

Przez działania dostosowawcze przedstawione w tabeli nr 6, należy rozumieć 

w szczególności dostosowanie budynków gimnazjów do pełnienia funkcji szkoły 

podstawowej, wyposażenie pracowni przedmiotowych itp. Zwrócić uwagę należy, że 

przy pozostawieniu części oświatowej subwencji ogólnej na poziomie roku 2017, 

począwszy od roku 2020 pozostają środki większe niż wskazane w tabeli 3. Nie zakłada 

się zmniejszenia subwencji od roku 2020, a więc środki mogą być wykorzystywane na 

dalsze zwiększanie standardów kształcenia uczniów. 

Faktyczne koszty przekształcania szkół i dostosowywania ich do nowego ustroju zależą 

od decyzji podejmowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach reformy przewidziano wiele rozwiązań, z których skorzystają jednostki 

samorządu terytorialnego. Wybór poszczególnych rozwiązań oraz przyjęte przez 

samorządy strategie determinują ostateczne koszty reformy oświaty na poziomie kraju. 

Samorządy dostosowują strategie postępowania do istniejącej na ich terenie sieci szkół 

oraz do lokalnej oraz krajowej polityki oświatowej. Duży zakres rozwiązań 

przedstawiony w ustawa wprowadzających nowy ustrój szkolny dał samorządom wybór 

i możliwości dostosowania sieci szkół do nowego ustroju w sposób jak najmniej 

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

Dodatkowe oddziały klas VII-VIII * 66 299 437 324 342 360 360 360 360 360 360

Branżowa szkoła II stopnia ** 88 264 264 264 264 264 264 264

Nowa formuła doradztwa zawodowego 8 34 44 46 46 46 46 46 46 46 46

Dodatkowe godziny kształcenia ogólnego w 

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

Oddziały przygotowawcze 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Działania dostosowawcze 313 148 243 243

Łącznie 395 496 755 755 724 762 774 759 751 743 753
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uciążliwy i najmniej kosztowny. Duża swoboda w zakresie organizacji samorządowych 

sieci 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. 

Algorytm podziału subwencji na 2017 r. został dokonany w taki sposób, aby mocniej 

wspierać gminy w związku rozpoczynającą się od 1 września 2017 r. reformą 

oświatową. W roku 2017 główny ciężar reformy odczuje samorząd gminny i to ten 

samorząd został wsparty w większej części w subwencji oświatowej na 2017 r. 

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. Kwestie kierunków zmian finansowania zadań 

oświatowych były konsultowane w ramach szerokiej debaty społecznej rozpoczętej 

w 2016 r. W ślad za tymi prekonsultacjami, projektowane przepisy będą konsultowane 

z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zainteresowanymi partnerami. 

13. Podział 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej w roku 2017  

W roku 2017 w podziale 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, 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.), 

przewidziano możliwość pozyskanie przez samorządy dodatkowych środków 

finansowych w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych  

z reformą edukacji.  

Kwota 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 

wynosi ok. 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 br. na stronie internetowej 
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www.men.gov.pl, w których zostały zawarte wymogi formalne aplikowania  

o środki z ww. rezerwy. 

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące  

z ww. 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: 

- 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, 

- dofinansowania 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  

w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017. „Kryteria…” umożliwiają 

samorządom pozyskanie środków finansowych m.in. 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. 

http://www.men.gov.pl/
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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 (art. 7 ust. 3 

ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Ostateczną 

decyzję podejmie Minister Finansów, będący dysponentem rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej (art. 28 ust. 3). 

Część oświatowa subwencji ogólnej, jak również środki pozyskane z 0,4% 

rezerwy przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Minister Edukacji 

Narodowej nie dysponuje w swoim budżecie środkami na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych. W roku 2017 o przyznanie środków z budżetu państwa 

na cele inwestycyjne mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach: 

 rezerwy celowej, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w poz. 45 - 

Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego (…) - zaplanowano 350 mln zł na dofinansowanie zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego. Podziału tej rezerwy 

dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami  

i innymi dysponentami części budżetowych, w szczególności wojewodami. 

 rezerwy ogólnej budżetu państwa; W ustawie budżetowej na rok 2017, 

w części 81, zaplanowano 120 mln zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną 

budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., nr 45, poz. 257), Prezes Rady Ministrów 

może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części 

budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki 

odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 5 mln zł w poszczególnych 

przypadkach. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub 

innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej 

budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do  

1 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa 

Rady Ministrów. Wniosek jest składany Prezesowi Rady Ministrów za 

pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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Zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji szkół i placówek oświatowych, 

mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki 

samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy 

nie stanowią inaczej. 

Ponadto, do dnia 31 marca br. jednostki samorządu terytorialnego mogły 

ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju 

infrastruktury sportowej (dotyczy m.in. budowy sal gimnastycznych) ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu 

i Turystyki. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określone 

zostały w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r.  

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(Dz.U. poz. 2252). 
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