Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym
z uwzględnieniem zmian w strukturze
szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Nowa struktura szkolnictwa
Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej
szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum
ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej
szkoły zawodowej oraz 2-letniej szkoły policealnej zostanie
przekształcona.
Docelowa struktura szkolnictwa ma obejmować:
• 8-letnią szkołę podstawową;
• 4-letnie liceum ogólnokształcące;
• 5-letnie technikum;
• 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
• 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
• 2,5-letnią szkołę policealną.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2017 r. poz. 356).

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa
będzie stosowana w:
• przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego,
• w klasach I, IV szkoły podstawowej,
• w klasie VII szkoły podstawowej.
Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI
w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku
szkolnym 2018/2019

Szczegółowe kalendarium wdrażania zmian
1 września 2017 r.
• wdrożenie nowej podstawy programowej w klasach I, IV i VII
szkoły podstawowej;
• początek pracy ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
trzyletniej szkoły branżowej I stopnia;
• nie ma naboru uczniów do klasy I gimnazjum;
• wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w
zawodach w czteroletnim technikum i szkole branżowej;
• wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I szkoły
branżowej I stopnia – zmianie ulega nazwa szkoły, zakres treści
pozostaje bez zmian

1 września 2018 r.
• wdrożenie nowej podstawy programowej w klasach II, V i VIII szkoły
podstawowej;
• w gimnazjach nie ma klas I i II
1 września 2019 r.
• wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I czteroletniego
liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz szkole
branżowej I stopnia (dla pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej);
• początek pracy czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego
technikum, w których uczyć się będą uczniowie po ośmioletniej szkole
podstawowej;
• w tym samym czasie uczniowie po gimnazjach będę uczyć się w
trzyletnim liceum i w czteroletnim technikum;
• w systemie szkolnictwa gimnazjum już nie funkcjonuje
1 września 2020 r.
• utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia;
• wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I dwuletniej
branżowej szkoły II stopnia

Najważniejsze zmiany
• Szkoła podstawowa
• W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczynają naukę
pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej).
• 1 września 2017 roku sześcioletnia szkoła podstawowa staje
się ośmioletnią szkołą podstawową.
• W klasach I, IV i VII wchodzi w życie nowa podstawa
programowa, a wraz z nią nowe podręczniki.
• Zrezygnowano z podręczników rządowych w klasach I-III; tym
samym nauczyciele klas I mogą wybierać podręczniki z
wykazu podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku
szkolnego (na mocy ustawy Prawo oświatowe wprowadzona
dotacja na podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej:
•
•
•
•
•

•

W klasach I-III – edukacja wczesnoszkolna (w tym także język obcy
nowożytny),
Klasa IV – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka,
historia, przyroda, matematyka, informatyka, technika, wychowanie
fizyczne, zajęcia z wychowawcą,
Klasa V – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka,
historia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne,
zajęcia z wychowawcą, geografia i biologia,
Klasa VI – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka,
historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika,
wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,
Klasa VII – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka,
historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie
fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny,
chemia i fizyka,
Klasa VIII – język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy
nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka,
matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z
wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla
bezpieczeństwa

NOWE OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA: GEOGRAFIA,
BIOLOGIA, CHEMIA I FIZYKA

• Kluczowe w kształceniu uczniów szkoły podstawowej jest
wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a mianowicie: geografii,
biologii, chemii i fizyki. Te nowe zajęcia będą wprowadzane
stopniowo, począwszy od klasy V, uwzględniając
dotychczasowe umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich
możliwości.
• Od klasy VII uczniowie będą uczyli się drugiego języka
obcego

Zmiany dotyczące gimnazjum
•

•
•
•
•

•

W roku szkolnym 2017/2018 nie odbędzie się rekrutacja do klasy
I gimnazjum, co oznacza początek wygaszania tego typu szkół do
roku szkolnego 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być
realizowane w następujących wariantach:
przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową
lub włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące,
technikum lub w branżową szkołę I stopnia,
włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub do
technikum,
przekształcanie zespołów szkół, w skład których wchodzi
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w
ośmioletnią szkołę podstawową,
przekształcenie zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz
gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum
ogólnokształcące lub technikum, odpowiednio w liceum, w
technikum lub w branżową szkołę I stopnia

Liceum ogólnokształcące i technikum
•
•

•
•

•

Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września
2019 r. ma stać się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum
ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły
podstawowej ma być przeprowadzona w roku szkolnym
2019/2020.
Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. ma
zostać przekształcone w 5-letnie technikum.
W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
edukację mają rozpocząć równocześnie 2 roczniki uczniów:
dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII
szkoły podstawowej.
Uczniowie kończący gimnazjum mają kształcić się w 3-letnich
liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast
dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpocząć naukę w
4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli
także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Szkoła branżowa I i II stopnia
• Szkoła branżowa I stopnia
• 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza
szkoła zawodowa zostanie przekształcona w trzyletnią
branżową szkołę I stopnia
• Szkoła branżowa II stopnia
• 1 września 2020 r. utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II
stopnia,
• pierwsza rekrutacja kandydatów (absolwentów szkoły
branżowej I stopnia) do dwuletniej branżowej szkoły II
stopnia zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
• Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia otrzymają
takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum
ogólnokształcącego i technikum, co oznacza, że będą mogli
ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów

Zmiany- UCZEŃ
•

•
•
•

•

Najważniejsze zmiany w edukacji uczniów zapowiedziane w
czerwcu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczą między
innymi edukacji historycznej, nauki języka polskiego,
programowania i aktywizacji społecznej. Wśród planowanych
zmian znajdują się m.in.:
Promocja czytelnictwa – uruchomienie programu wspierającego
rozwój czytelnictwa, skierowanego do dzieci i rodziców poprzez
między innymi takie projekty, jak:
„Książka w każdym domu” – wprowadzenie kanonu lektur dla
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wspieranie
kształtowania nawyku czytania od najmłodszych lat.
Zwiększenie atrakcyjności bibliotek wiejskich poprzez
wsparcie finansowe uzależnione między innymi od oferty
czytelniczej, godzin otwarcia biblioteki, współpracy i pomysłu na
prowadzenie biblioteki.
„Czytamy w szkole” – projekt zakładający wspólne, ciche
czytanie podczas zajęć w bibliotece szkolnej; rozpoczynanie dnia
szkolnego od czytania w klasach najmłodszych.

Zmiany- UCZEŃ
•

•

•
•

Poszerzanie świadomości historycznej uczniów – poprzez
zwiększenie w nowej podstawie programowej liczby godzin
przeznaczonych na nauczanie historii, wprowadzenie korelacji
przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą
o społeczeństwie, wycieczki do miejsc historycznych,
związanych z dziedzictwem kulturowym.
Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów – poprzez
zapewnienie głosu doradczego młodych ludzi w Radzie Dzieci i
Młodzieży przy MEN, aktywny wolontariat i współpracę z
organizacjami pozarządowymi, opiekę nad szkołami
polonijnymi.
Nauka programowania – wprowadzenie programu pilotażu
programowania w szkołach, odpowiednie zmiany w podstawie
programowej uwzględniające naukę programowania.
Nauka języka obcego –wprowadzenie modelu nauki języka przez
kontynuację, dostęp do portali językowych jako narzędzi w
nauczaniu języków obcych.

Źródła informacji:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawaprogramowej-podpisana.html
http://www.nowaera.pl/strona-glowna/reforma-oswiatypod-lupa/nowy-ustroj-szkolny
https://www.macmillan.pl/zmiany-w-systemie-oswiatyhttps://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie
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