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Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

obowiązujące od września 2019 r.

dotyczące kształcenia zawodowego



dla kształcenia zawodowego w klasach pierwszych obowiązuje:

 klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego określona
rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.219 poz. 316)

 podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
określone rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.219 poz. 991)
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dla kształcenia zawodowego w klasach pierwszych obowiązuje:

Rozporządzenie MEN z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639):

 branżowej szkoły I stopnia

• załącznik nr 7 dla absolwentów gimnazjum oraz

• załącznik nr 8 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

 pięcioletniego technikum – załącznik nr 5

 semestru pierwszego szkoły policealnej – załącznik nr 12

Dotychczasowe rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 ze
zm.) stosuje się w pierwszych klasach czteroletniego technikum
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organizacja zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

 zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w danym zawodzie mogą być
realizowane łącznie dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły
podstawowej

 należy pamiętać o różnej liczbie godzin przeznaczonych na kształcenie
zawodowe w technikum czteroletnim i pięcioletnim

 powyższe nie dotyczy zajęć z zakresu kształcenia ogólnego

§ 8 rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz.U. 2019 poz. 639)
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Dz.U. 2019 poz. 1481 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Ustawy o systemie oświaty 

obowiązuje od 1 września 2019 r.



1. obowiązek przystąpienie do egzaminów zawodowych

art. 44q  i 44z UoSO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481)

 Warunkiem ukończenia szkoły przez ucznia

• branżowej szkoły I i II stopnia, 

• technikum,

• szkoły policealnej, 

• szkoły dla dorosłych

jest przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie

 egzaminy zawodowe tak powinny się zakończyć, aby uczeń mógł ukończyć 
szkołę i przystąpić do egzaminu maturalnego.
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287) 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

obowiązuje od 1 września 2019 r.



szkolenie branżowe

 wprowadzono obowiązkową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedmiotów zawodowych art. 3 ust 7 KN

 środki na szkolenie są zagwarantowane przez państwo w dochodach
jednostek samorządu terytorialnego art. 30 ust 8 KN

 szkolenie branżowe realizowane ma być w trzyletnich cyklach, o łącznym
wymiarze 40 godzin art.70c ust. 1 KN

 szkolenia organizuje dyrektor szkoły - art.70c ust. 4 KN
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szkolenie branżowe – cd. 

 obowiązek nie dotyczy nauczycieli, których praca poza szkołą związana jest
z nauczanym przedmiotem - art.70c ust. 2 KN

 skierowanie może nastąpić z inicjatywy dyrektora lub na wniosek
nauczyciela - art.70c ust. 5 KN

 nauczycielom dokształcającym się, odbywającym szkolenie branżowe -
dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy art. 42c ust. 1 KN

 dyrektor zwalnia nauczyciela z zajęć w szkole, aby mógł punktualnie
przybyć na szkolenie oraz na czas jego trwania - art.70c ust. 6 KN

 za czas zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. art.70c ust. 7 KN
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szkolenie branżowe – cd.

 nauczycielowi odbywającemu szkolenie branżowe w innej miejscowości niż
miejsce zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela, przysługuje zwrot
kosztów określonych w Kodeksie pracy art.70c ust. 8 KN

 30 dni od zakończenia szkolenia, nauczyciel przedkłada dyrektorowi
szczegółową informację o szkoleniu potwierdzoną przez pracodawcę -
art.70c ust. 9 KN

 nauczyciel skierowany na szkolenie, który bez przyczyny nie podjął
szkolenia albo je przerwał, musi zwrócić koszty - art.70c ust. 10 KN
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm., 

tj. z dnia 19 czerwca 2019 r.) 

obowiązuje od 12 września 2019 r.
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1. Nowe definicje – cd.

art. 4 ust. 29a ÷ 29c  PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

• kształcenie w formie dziennej oznacza kształcenie, które odbywa się przez 
5 lub 6 dni w tygodniu,

• kształcenie w formie stacjonarnej oznacza kształcenie, które odbywa się 
przez 3 lub 4 dni w tygodniu, 

• kształceniu w formie zaocznej oznacza kształcenie, które odbywa się co 2 
tygodnie przez 2 dni, lub co tydzień przez 2 dni.
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1. Nowe definicje – cd.

art. 4 ust. 34 ÷ 36 oraz art. 19 ust. 2 PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 kwalifikacja w zawodzie uzyskuje miano 

kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

 świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie uzyskuje miano

certyfikat kwalifikacji zawodowej

 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uzyskuje miano

egzamin zawodowy w zakresie tej kwalifikacji

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskuje miano 

dyplom zawodowy 
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2. Typy szkół

art. 18 ust. 2 PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 kształcenie odbywa się w formie dziennej w następujących szkołach:

• podstawowej, 

• liceum ogólnokształcącym, 

• technikum, 

• branżowej I stopnia, 

• specjalnej przysposabiającej do pracy,

• artystycznej;
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2. Typy szkół

art. 18 ust. 2 i 2a PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej 
w następujących szkołach:

• branżowej szkole II stopnia,

• policealnej

 w szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub
zaocznej
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3. Kształcenie ustawiczne

art. 4 ust. 30  PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

kształcenie ustawiczne dotyczy szkół:

• dla dorosłych,

• branżowych II stopnia,

• policealnych,

• uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny
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3. kształcenie ustawiczne

art. 4 ust. 35 i art. 117 Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Kształcenie ustawiczne organizowane jest i prowadzone w:

 publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach 
II stopnia i szkołach policealnych,

 formach  pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne 
placówki, takich jak:

• kwalifikacyjny kurs zawodowy,

• kurs umiejętności zawodowych,

• kurs kompetencji ogólnych,

• turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

• inny kurs, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy zawodowej, 
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4. Kursy w kształceniu zawodowym

art. 4 ust. 35 i art. 117 Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 kwalifikacyjny kurs zawodowy

 kurs umiejętności zawodowych uwzględnia:

• podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w 
zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej 
kwalifikacji, albo

• efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych

 kurs kompetencji ogólnych - uwzględnia dowolnie wybraną część 
podstawy programowej kształcenia ogólnego;

 turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników –
adresowany do młodocianych pracowników w zakresie zawodu 
nauczanego w branżowej szkole I stopnia,
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5. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników

art. 4 ust. 35c, art. 51 ust. 15a i art. 117 PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 mogą być prowadzone przez:

• publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w
zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych
zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których
kształci szkoła;

• publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.
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5. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników

art. 4 ust. 35c, art. 51 ust. 15a i art. 117 PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Kurator Oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego
uczniów będących młodocianymi pracownikami

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
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6. Szkolne oddziały dwujęzyczne

art. 25 Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Oddziałów dwujęzycznych nie tworzy się w szkołach:

• branżowych szkół I stopnia,

• branżowych szkół II stopnia,

• szkołach policealnych
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7. Eksperyment pedagogiczny dla szkół zawodowych

art. 45 PO (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 prowadzony jest pod opieką:

• uczelni, PAN, czy instytutu badawczego,

• jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu, dla zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

 jeśli eksperyment dotyczy zawodu określonego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, należy:

1. uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, następnie

2. wystąpić o zgodę do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania
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7. Eksperyment pedagogiczny dla szkół zawodowych – cd.

 jeśli eksperyment dotyczy zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego, należy:

1. uzyskać pozytywna opinię ministra, który ze względu na zakres działu
administracji rządowej, jest właściwy dla tego zawodu,

2. wystąpić o zgodę do ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania,

 dokładne wytyczne dotyczące wniosków i zasad udzielania zgodny na
prowadzenie eksperymentu opisane zostały w art. 45 PO

 do 30 września dyrektor szkoły musi złożyć sprawozdanie z realizacji
eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, organowi sprawującemu
nadzór pedagogiczny,
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9. Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego

art. 118 Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego
może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone
w formie pozaszkolnej.

 Akredytację, przyznaje kurator oświaty właściwy na okres 5 lat.
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10. Praktyczna nauka zawodu

art. 120 Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u:

• pracodawców, indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających 
rzeczywiste warunki pracy, 

• centrach kształcenia zawodowego, 

• warsztatach i pracowniach szkolnych,

• placówkach kształcenia ustawicznego,

• może być realizowana również za granicą na podstawie umów 
międzynarodowych

Sprecyzowano wymagania wobec osoby prowadzącej praktyczną naukę 
zawodu.
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11. Staż uczniowski

art. 121a Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi
pracownikami, mogą w okresie nauki odbywać tzw. staż uczniowski,

 podmiot przyjmujący na staż, dyrektor szkoły oraz uczeń albo rodzic,
ustalają treści nauczania, dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania
stażu,

 uczeń odbywający staż otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne,
chyba że strony umowy postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie,

 uczeń, który odbył staż uczniowski, może być zwolniony z obowiązku
odbycia praktycznej nauki w całości lub części,
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11. Staż uczniowski – cd.

 staż może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych,

 dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku 

• do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, 

• powyżej 16 lat - 8 godzin. 

• dla ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się 
możliwość obniżenia wymiaru godzin stażu do 7 godzin dziennie,

 dobowy łączny wymiar zajęć realizowanych w szkole i stażu nie może 
przekraczać 8 godzin, a tygodniowy - 40 godzin.
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12. Walidacja i certyfikowanie kwalifikacji zawodowej

art. 122a Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, dotyczącą
jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub
absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 umowa jest zawierana za zgodą ucznia lub absolwenta, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia lub absolwenta - za zgodą jego rodzica.

 uprawnienie przysługuje uczniom nie krócej niż rok od zakończenia szkoły.
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nowe rozporządzenia

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba 
ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

(Dz.U.219 poz. 1731)

obowiązuje od 10 września 2019 r.
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Rozporządzenie wskazuje wymagania i sposób ustalania wyniku dyplomu
zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ważne, gdyż od 1 września 2019 r., kształcenie w zawodach może być
prowadzone w oparciu o :

• rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184, ze zm.);

• rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860, ze zm.);

• rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991).
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Załączniki zawierają wykazy dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie wymaganym do uzyskania:

 dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika określonym w nowej klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego - załącznik 1 

 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na 
poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji 
zawodów - załącznik 2
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nowe rozporządzenie

Rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(Dz.U.219 poz. 1707)

obowiązuje od 6 września 2019 r.
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 10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektor musi powiadomić uczniów
o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego § 4 rozp.

 uczniowie składają deklaracje (wg wytycznych § 5) przystąpienia do 
egzaminu § 6 ust. 15 rozp.

• 15 września osoby, które przystępują w pierwszym semestrze,

• 7 lutego osoby, które przystępują w drugim semestrze

 dyrektor ma 7 dni na sporządzenie wykazu uczniów i przesłanie w wersji
elektronicznej do OKE § 8 ust. 1 rozp.

 przynajmniej miesiąc przed egzaminem, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego powołuje skład komisji § 12 ust. 1 rozp.

 przewodniczący i zastępcy powinni odbyć szkolenie
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Prawa ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność:

 przynajmniej 3 miesiące przed egzaminem, dyrektor pisemnie informuje
rodziców ucznia o sposobie dostosowania warunków lub formy
przeprowadzenia egzaminu § 10 ust. 1 rozp.

 przynajmniej 2 miesiące przed egzaminem, dyrektor szkoły elektronicznie
przekazuje dyrektorowi OKE, informację o uczniach korzystających z
dostosowania warunków i formy § 10 ust. 2 rozp.

 informacja zawiera:

• imię (imiona) i nazwisko ucznia albo absolwenta;

• PESEL, 

• symbol i nazwę kwalifikacji,

• sposób dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
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Ponadto rozporządzenie m.in:

 określa szczegółowe zasady przeprowadzania:

• części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu § 19 ÷ 33 rozp.

• części praktycznej części egzaminu zawodowego § 34 ÷ 53 rozp.

• egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 54 ÷ 115 rozp.

 przepisy przejściowe dotyczące organizacji egzaminu zawodowego i 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w roku szkolnym 
2019/2020, opisane zostały w § 116 ÷ 127 rozp.
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