Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2021 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)
Następuje zmiana dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących
spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole
podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, czyli tzw. edukacji domowej.
Od 1 lipca 2021 roku:
a) zniesione zostają ograniczenia w wyborze szkoły ze względu na teren
województwa (w ust. 2 uchyla się pkt 1) oraz
b) zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologicznopedagogicznej (w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. a).
Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 762)

Dotychczasowy zapis:
Art. 37 ust. 2 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed
rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko
zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

art. 26b
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych
i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany
dalej „monitoringiem karier absolwentów”.
Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r., poz. 619)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru
pedagogicznego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1618)
Nowelizacja wprowadza rezygnację z monitorowania oraz ewaluacji i włączenie
obszarów pracy szkoły (dotychczas badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli.
Od 4 września 2021 r. formami nadzoru pedagogicznego są:
1) kontrola;
2) wspomaganie.
Ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana teraz w ramach kontroli.
Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy
kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zmiana definicji kontroli:
kontrola – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub dyrektora szkoły/placówki prowadzone w szkole/placówce
w celu oceny:
a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki.
Dodano:
§ 4a. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może występować do dyrektora szkoły
lub placówki o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 2. Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok
szkolny 2021/2022 na podstawie dotychczasowych
przepisów
należy
dostosować
do
przepisów
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 983)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1343)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1525)
• warunki i sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym
2021/2022;
• kwestie dot. wymagań egzaminacyjnych;
• informacje dot. egzaminu ósmoklasisty
• informacje dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
• informacje dot. egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1519)
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 982) wprowadza się zmiany polegające na:
• wydłużeniu terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których
zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. oraz art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, do dnia 31 sierpnia 2022 r., tj. w terminie dłuższym niż określono obecnie w rozporządzeniu
(31 grudnia 2021 r.).
Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej
jednostki.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola,
publicznej
szkoły
podstawowej,
publicznej
szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1428)

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1449)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 482)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1427)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
Nowelizacja dotyczy następujących zagadnień:
1) konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej podstawie
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu
minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281);
2) uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty
i producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania świadectw;
3) uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych
zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze
względu na zakończenie okresu ich wydawania;
4) innych zmian o charakterze porządkującym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1570)
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 8 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w odniesieniu do szkół
ponadgimnazjalnych.
Przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania nie
muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile
z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni
uczeń. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania będą
mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim
i indywidualnym kontakcie ucznia z nauczycielem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1571)
Rozporządzenie przewiduje przedłużenie na kolejny rok szkolny, tj. rok szkolny 2021/2022
możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu dziecka
lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do
dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.
Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również
w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia
z nauczycielem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1534)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008)
wprowadza rozwiązania dotyczące zmian w katalogu przedmiotów do
wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach
ogólnokształcących oraz technikach.
Dodaje się tego katalogu przedmiot historia tańca.
Zmiany wejdą w życie 1 września 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1601)
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) poszerza
obecny katalog kursów kwalifikacyjnych:
1) o kursy kwalifikacyjne przygotowujące do prowadzenia zajęć z wychowania
do życia w rodzinie oraz
2) kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli
szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1548)
Zmiany w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)
dotyczą przepisów odwołujących się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych w zakresie wyrażenia zgody przez rodzica na
przetwarzanie danych osobowych.

W załączniku nr 6 określono nowy wzór „Karty kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku”.
W części II. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto
sformułowanie dotyczące wyrażenia zgody przez rodzica na
przetwarzanie danych osobowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1599)
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (…) (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz.
911) wprowadzono następujące zmiany:

1) zrezygnowano z ograniczenia możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków
wychowawczych wyłącznie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych
oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednio zajęć
rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych, które z powodu niepełnosprawności lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu
zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka
socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie. Do specjalnych ośrodków wychowawczych będą
przyjmowane ww. dzieci i młodzież, które z powodu niepełnosprawności lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

2) wydłużono możliwość pobytu dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym
w specjalnym ośrodku wychowawczym. Zgodnie z rozporządzeniem, pobyt ten będzie możliwy
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 21. rok życia.
3) określono maksymalną liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku
wychowawczym. Maksymalna liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12
wychowanków, co jest zgodne z maksymalną liczbą wychowanków w grupie wychowawczej
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, których
wychowankowie również wymagają szczególnego wsparcia i uwagi oraz wzmożonych
oddziaływań wychowawczych (§ 22 ust. 2 rozporządzenia).

4) zmiany w zakresie sprawowania opieki w porze nocnej w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym.
5) przepisy przejściowe – ze względu na ustalone i zatwierdzone już przez organ prowadzący
arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych i publicznych
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 w rozporządzeniu
wprowadza się możliwość zmiany tych arkuszy w zakresie wynikającym ze zmian
wprowadzanych nowelizacją rozporządzenia, tj. w zakresie liczby wychowanków w grupie
wychowawczej oraz organizacji opieki w porze nocnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 911)
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) obejmuje:
(…)
3) doprecyzowano zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologów,
pedagogów i innych specjalistów, prowadzących zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie 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 2021 r., poz. 1533)
Nowelizacja rozporządzenia 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 oraz z 2018 r. poz. 1679) wprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji
polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego
na II etapie edukacyjnym (klas IV–VIII szkoły podstawowej) oraz w szkole branżowej I stopnia i dotyczą przede wszystkim
wykazu lektur uzupełniających, a w przypadku klas I–III szkoły podstawowej propozycji lektur do wspólnego
i indywidualnego czytania.
W przypadku podstawy programowej dla branżowej szkoły I stopnia (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)
w zakresie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmiana polega na rezygnacji z zalecenia zawartego obecnie w części
Warunki i sposób realizacji, wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie
lekcyjnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1537)
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum
oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r., poz. 467 oraz z 2020 r. poz. 1248) wprowadza zmiany
w zakresie:
1) wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia) oraz –
w konsekwencji – dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej
szkoły podstawowej (zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia);
2) wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy
programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym (załącznik nr 1 do
rozporządzenia).
W przypadku podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmiana polega na rezygnacji z zalecenia zawartego
obecnie w części „Warunki i sposób realizacji”, wskazującego, że ww. zajęcia powinny być
przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1562)
Nowelizacja wprowadza zmianę:
• podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, przyporządkowanym do branży
budowlanej (załącznik nr 2), w którym zostają wyodrębnione kwalifikacje: „BUD. 16. Organizacja robót
związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i „BUD. 17. Organizacja robót związanych z budową i
eksploatacją instalacji gazowych”.
• została określona kolejna podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa,
przyporządkowanym do branży mechanicznej (załącznik nr 14), w którym wyodrębniono kwalifikacje
„MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” oraz „MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac
spawalniczych”.
W związku z powyższym zmianie ulega także minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla
kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w zawodzie monter systemów
rurociągowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1036)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa
branżowego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1087)
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia
kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób
dorosłych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 564)
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie włączenia
kwalifikacji rynkowej „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego” do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 474)

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i
wojewódzkim rynku pracy.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 122
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty
od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej składanego wraz z
wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 101)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 211)

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty
od wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 44)

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 890)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 577)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 739)

Dziękuję za uwagę

