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SPOTKANIE  INFORMACYJNE

NT.REFORMY EDUKACJI

Cel: przedstawienie organom 
prowadzącym i dyrektorom 
szkół zmian zapowiadanych 
w oświacie.



O CZYM CHCEMY PAŃSTWU 
POWIEDZIEĆ ?

1. O nowym ustroju szkolnym.

2. O nowej strukturze szkolnictwa
i przekształceniach szkół.

3. O zmianach w procesie nauczania.



NOWE PRAWO 

 Ustawa - Prawo oświatowe

 Ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe





NOWY USTRÓJ SZKOLNY



Docelowa struktura szkolnictwa

SP6                      SP8

LO3                      LO4

TECH4                TECH5

ZSZ                       BS I

 Tworzy się 4-letnie liceum ogólnokształcące

 Tworzy się 5-letnie technikum

 Tworzy się branżowa szkoła I i II stopnia (3+2)



Nowy ustrój szkolny - zmiany z mocy ustawy

GIM GIMSP6 SP8

LO3 LO4

T4 T5T4,T5

ZSZ BSIBSI, kl. ZSZ

LO3,LO4



Docelowa struktura szkolnictwa

 ośmioletnia szkoła podstawowa

 czteroletnie liceum ogólnokształcące

 pięcioletnie technikum

 trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

 dwuletnia branżowa szkoła II stopnia

 trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy

 szkoła policealna



Harmonogram wdrażania 

reformy edukacji.





Rok szkolny 2017/2018
Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej 
stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej.

Rozpocznie się wygaszanie gimnazjów.

Dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa 
przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą 
specjalną przysposabiającą do pracy.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną.



Rok szkolny 2017/2018

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi
jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum - staje się ośmioletnią szkołą
podstawową.

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi
jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza
szkoła zawodowa - staje się branżową szkołą I stopnia.



Rok szkolny 2017/2018
Nowa podstawa programowa w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego:

 w szkole podstawowej w klasach I, IV, VII,

 w szkole branżowej i stopnia,

 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

 w szkole policealnej.

 Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.



Rok szkolny 2018/2019

 Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły
podstawowej będzie przeprowadzany egzamin 8-klasisty.

 W przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół),
prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum.

 W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w branżowej szkole
I stopnia, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia tych klas.



Rok szkolny 2019/2020

Dotychczasowe trzyletnie liceum stanie się czteroletnim liceum
ogólnokształcącym.

Dotychczasowe czteroletnie technikum stanie się pięcioletnim
technikum.

W klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych
szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący
klasę III gimnazjum i klasę VIII szkoły podstawowej.



Rok szkolny 2019/2020
Zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum
ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum
ogólnokształcącym.

Zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe
gimnazjum i technikum staje się pięcioletnim technikum.

Z dniem 1 września 2019 r. spod nadzoru pedagogicznego
kuratora oświaty zostaną wyłączone placówki doskonalenia
nauczycieli.



Rok szkolny 2020/2021
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia.

Powstanie branżowa szkoła II stopnia.

Rozpoczynają się zmiany w liceach ogólnokształcących
i technikach. Zakończą się one w roku szkolnym 2023/2024:

 rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum
ogólnokształcącego,

 nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego
technikum, a w następnych latach kolejnych klas.



Rok szkolny 2021/2022

 Absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, będą mogli uzyskać
świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego.



Rok szkolny 2022/2023

 Od roku szkolnego 2022/2023 będzie przeprowadzany nowy
egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum
ogólnokształcącego.



Rok szkolny 2023/2024
Od roku szkolnego 2023/2024 będzie przeprowadzany nowy

egzamin maturalny dla absolwentów 5-letniego technikum.

W okresie od wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia

2023 roku dyrektor szkoły lub placówki prowadzonej przez

jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką

o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.



30 listopada 2016 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej

przekazało do opiniowania wszystkim zainteresowanym 
w ramach prekonsultacji projekty rozporządzeń w sprawie:

 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 ramowych planów nauczania.

Opinie na temat tych projektów można zgłaszać 
do 9 grudnia 2016 r. na adres 

www.podstawaprogramowa@men.gov.pl

www.ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów 
i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

http://www.podstawaprogramowa@men.gov.pl/
http://www.podstawaprogramowa@men.gov.pl/
http://www.ramoweplany@men.gov.pl/


Ministerstwo Edukacji Narodowej

uruchomiło dedykowaną reformie stronę 
internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl

Znajdują się tam odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania o reformę 

Udostępnione zostało narzędzie, dzięki któremu 
każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły 

będzie dziecko od 1 września 2017 r.

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/


REFORMA EDUKACJI
Działania Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Podlaski Kurator Oświaty wystosował do jednostek samorządu
terytorialnego list informujący o działaniach związanych z
wdrażaniem reformy.

Ustalono harmonogram i przebieg spotkań z organami
prowadzącymi i dyrektorami szkół w dniach 1-16 XII br. -
obejmują wszystkie powiaty w województwie.

Powstały rejony wsparcia – wizytatorzy opiekujący się szkołami
i placówkami w powiatach - obejmują wszystkie powiaty
w województwie.

Przygotowywane są punkty konsultacyjne dla rodziców –
wizytatorzy udzielą informacji nt. reformy.



REFORMA EDUKACJI
Działania Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Na stronie internetowej Kuratorium utworzono zakładkę „Reforma
edukacji”. Znajdują się tu materiały informacyjne i bieżące informacje.

W styczniu 2017 r. - wydamy dodatkowy numer „Podlaskich Wieści
Oświatowych” na temat reformy.

Powiadomiono media o spotkaniach informacyjnych w powiatach.

Przygotowano do przekazania zainteresowanym osobom powielone
materiały MEN informujące o reformie edukacji.
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Dziękuję za uwagę


