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Zawody pożądane na polskim rynku 
pracy:
1. Inżynier elektryk

2. Spawacz

3. Ślusarz

4. Elektryk, elektryk budowlany

5. Opiekun, opiekun domowy

6. Ekspedient

7. Pielęgniarka

8. Kierowca

9. Informatyk

10.Inżynier budownictwa

11. Magazynier

12. Pracownik fizyczny 

gospodarstwa rolnego

13. Kasjer

14. Rzeźnik – wędliniarz

15. Sprzedawca

16. Operator wózka widłowego

17. Stolarz

18. Pracownik produkcji

19. Cieśla

20. Lakiernik

21. Malarz budowlany

22. Mechanik samochodowy

23. Kucharz

24. Cukiernik



Drogi kształcenia przez całe życie
absolwentów gimnazjum



Drogi kształcenia przez całe życie
absolwentów szkoły podstawowe od 1 września 2019 r.



Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie
kształcenia zawodowego, które dotyczą m.in.:

• organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz
szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez
szkołę kształcenia w zawodzie;

• modyfikacji warunków wprowadzania zawodów
do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

• wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu
zawodowym, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu
dla uczniów szkół;



Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

• wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia
prowadzonego u pracodawców;

• umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych;

• wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów
do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły;

• możliwości realizacji dodatkowych umiejętności
w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie;

• zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych

prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
oraz branżowych szkół II stopnia;



Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

• zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
uczniów w zawodach deficytowych;

• dopuszczania do użytku szkolnego materiałów edukacyjnych
w postaci elektronicznej lub papierowej;

• ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu
(20 godzin tygodniowo);

• organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe;

• zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych.



Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

• placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia
zawodowego umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

• wprowadzenie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego oraz podstawy programowej kształcenia
w zawodach.



Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018. poz. 2245)

Nowe brzmienie art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe

Szkoła dla dorosłych – nie dotyczy szkół policealnych

• Kształcenie w formie dziennej – 5 dni w tygodniu lub 6 dni
w tygodniu w przypadkach określonych na podstawie
art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9.

• Kształcenie w formie stacjonarnej – 3 lub 4 dni w tygodniu na
podstawie art. 111 pkt 14.

• Kształcenie w formie zaocznej – co 2 tygodnie przez 2 dni,
w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni na
podstawie art. 111 pkt 14.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
Nowe brzmienie art. 19 ust. 2 pkt.  pkt 3

2. Ukończenie: 

3) technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego
po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie art. 19 ust. 2 pkt 4

2. Ukończenie:

4) 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 kształcącej w zawodzie, w którym
wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej
szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
począwszy od klasy II;

4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu
zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie,
a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w
zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu
nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie art. 20 ust.2 pkt b, c 

Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która: 

b) posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia

b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej
szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację
wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia.

c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie art. 20 ust. 3 pkt b, c 

Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która: 

b) posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną
w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia,
z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt
2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub

b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej
szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację
wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole
II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2
lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie,



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie art. 20 ust. 3 pkt b, c 

c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie
technika.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Dodano art. 26a

1. Zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa
zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie
rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu
zaczynają się od przedszkola.

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

lub kształcenia w zawodzie;

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęciach z wychowawcą.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

W art. 45 dodano m.in. ustępy 4a, 8a i 8b:

4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole

prowadzącej kształcenie zawodowe nie może polegać

na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów

szkolnictwa artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły

wskazany w tych klasyfikacjach.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
Art. 45 – cd.

8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża

zgodę na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego,

po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego dla zawodu,

a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa branżowego – ministra, który ze względu na zakres

działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla

zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9.

8b. Minister, o którym mowa w ust. 8a, może wydać opinię

pozytywną, negatywną albo pozytywną pod warunkiem

wprowadzenia we wniosku zmian wskazanych przez tego ministra.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

W art. 117 dodano ust. 1a:

1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących

formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) kurs umiejętności zawodowych;

3) kurs kompetencji ogólnych;

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych

pracowników;

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

zawodowych.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

W art. 117 dodano ust. 2a-2c: 

2a Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone
przez:

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych w zakresie
zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych
zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody,
w których kształci szkoła;

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

W art. 117 dodano ust. 2a-2c:

2b Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust.
1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne
placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego.

2c Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników mogą być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie
zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów
przypisanych do branż, do których należą zawody, w których
kształci szkoła;

2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie ust. 3:

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie
dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form
pozaszkolnych – także z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Turnus dokształcania
młodocianych pracowników może być prowadzony
wyłącznie w formie dziennej.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Dodany art. 118 ust. 11

11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form
kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których
przyznał akredytację i podaje go do publicznej wiadomości
na stronie internetowej kuratorium oświaty.
Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu
prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce
prowadzenia kształcenia, zakres i formę kształcenia.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Nowe brzmienie art. 120 ust. 1 i dodano art. 120 ust 1a

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach
szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także
w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub
w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających
rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia
zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych
i placówkach kształcenia ustawicznego.

1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również
za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień
o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki
samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej
lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Dodany art. 120 a

• Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na
dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:

1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i
pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się
u pracodawcy;

3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu
nauczania zawodu.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela

Dodano art. 42 ust. 2e

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych
i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo
oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa
w art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają szkolenia branżowe
w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 3.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela

Zmiana brzmienia art. 42c ust. 1

Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne
ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika
z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może
ustalić czterodniowy tydzień pracy.

w art. 42c w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach
„dokształcającym się,” dodaje się wyrazy
„odbywającym szkolenie branżowe,” (art. 6 pkt. 14
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.)

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2019&qplikid=2#P2A6


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela

Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń
branżowych reguluje rozdział 7a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 Karta Nauczyciela.



Terminologia

kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych
w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez
uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej
kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez
uprawniony podmiot certyfikujący,

kwalifikacje cząstkowe – potwierdzone dyplomami mistrza
i świadectwami czeladniczymi wydawanymi
po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, kwalifikacje
nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych,



kwalifikacje pełne – kwalifikacje, które są nadawane
wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu
określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu
szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia
specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po
uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

kwalifikacje rynkowe – kwalifikacje nieuregulowane
przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie
swobody działalności gospodarczej;



kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje ustanowione
odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na
zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem
kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie
szkolnictwa wyższego i nauki;

walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie
określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej
osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów
uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

(ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 2, pkt 22)



ZINTEGROWANY  SYSTEM KWALIFIKACJI

Ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest realizacja
polityki na rzecz uczenia się przez całe życie
oraz ma na celu:

• ocenić i porównać, ile są warte poszczególne dyplomy czy 
certyfikaty,

• trafniej wybrać szkołę, uczelnię,

• lepiej planować karierę zawodową, ułatwić zaplanowanie 
zmiany zawodu, w tym zmiany branży,

• ułatwić wybór szkoleń i ocenić ich jakość oraz zmniejszyć 
ich koszty,



ZINTEGROWANY  SYSTEM KWALIFIKACJI - cd.

• uniknąć zbędnego powtarzania tych samych zajęć na
różnych kursach,

• uprościć drogę do uznawania kompetencji zdobytych
poza szkołą i uczelnią,

• pomóc przedstawić kwalifikacje w sposób bardziej
zrozumiały dla pracodawców na polskim i europejskim
rynku pracy.



Stosowane metody w walidacji

• test,

• wywiad, debata, prezentacja,

• obserwacja,

• symulacja,

• metody deklaratywne,

• analiza dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się.



Nowe możliwości w świetle przygotowanych zmian –
dodatkowy atut absolwenta na rynku pracy

• Przygotowanie ucznia do kwalifikacji rynkowej określonej
w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

(art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe)

• Zakłada się możliwość nieodpłatnej walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowej dla uczniów i absolwentów szkół-Dyrektor
szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą dotyczącą
jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub
absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej
funkcjonującej w ZSK. Umowa jest zawierana za zgodą ucznia
lub absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub
absolwenta za zgodą jego rodzica.

(art. 122a ustawy – Prawo oświatowe)



Nowe możliwości w świetle przygotowanych zmian –
dodatkowy atut absolwenta na rynku pracy – cd.

• Powyższe uprawnienie przysługuje uczniom lub
absolwentom objętych umową nie krócej niż rok od
zakończenia roku szkolnego, w którym ukończyli szkołę.



Jakość kwalifikacji

Poprzez jakość kwalifikacji rozumie się jej funkcjonalność dla
osób, które ją uzyskały oraz otoczenia społecznego, w którym
dana kwalifikacja funkcjonuje.

Kwalifikacja = potwierdzone efekty uczenia się

EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ 

↓

EGZAMIN/WALIDACJA

↓

CERTYFIKOWANIE- KWALIFIKACJA 

(DYPLOM, ŚWIADECTWO, CERTYFIKAT)



Europejska Rama Kwalifikacji

Europejska Rama Kwalifikacji to przyjęty w Unii Europejskiej
układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji
uzyskiwanych w różnych krajach.

W ERK wyróżniono 8 poziomów określonych za pomocą
ogólnych charakterystyk efektów uczenia się.



Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji

• Ośmiopoziomowa struktura umożliwia porównanie
poziomów kwalifikacji nadawanych w Polsce i w innych
krajach. Ogólne charakterystyki efektów uczenia się
odpowiadają poszczególnym poziomom w PRK.

• Każdy poziom w PRK przyporządkowany jest
odpowiadającemu mu poziomowi w Europejskiej Ramie
Kwalifikacyjnej.

• Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK określają
wiedzę (zna i rozumie), umiejętności (potrafi) oraz
kompetencje społeczne (jest gotów do) ucznia.



Poziom ERK Poziom PRK Przykładowe kwalifikacje PRK

1 1 Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły 
podstawowej, szkoły muzycznej I stopnia

2 2 Świadectwo ukończenia ośmioletnie szkoły 
podstawowej, gimnazjum

3 3

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 
ukończeniu ZSZ, branżowej szkoły I stopnia, 
świadectwo czeladnicze

4 4

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 
ukończeniu technikum lub szkoły policealnej, 
branżowej szkoły II stopnia, 
Świadectwo dojrzałości

5 5

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, 
kolegium języków obcych, kolegium służb 
społecznych, inne certyfikaty zawodowe ……… *

6 6 Dyplom ukończenia studiów I stopnia 
licencjata/inżyniera

7 7 Dyplom ukończenia studiów II stopnia 
magistra

8 8 Dyplom doktora

Polska Rama Kwalifikacji  – poziomy kwalifikacji



Ogólna charakterystyka wybranych 
poziomów w PRK

• POZIOM PRK 1 – jest gotów do działania pod 
bezpośrednim nadzorem

• POZIOM PRK 2 – jest gotów do działania i współdziałania 
pod kierunkiem

• POZIOM PRK 3 – jest gotów do częściowo samodzielnego 
działania oraz współdziałania

• POZIOM PRK 4 – jest gotów do samodzielnego działania

• POZIOM PRK 5 – jest gotów do samodzielnego działania                     
i współdziałania



Polska Rama Kwalifikacji



Polska Rama Kwalifikacji





Wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych kształcenia zawodowego

• Wymiar obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego
teoretycznego i praktycznego w trzyletnim okresie
kształcenia wynosi 50 godzin (12+18+20).

• Podziału godzin przeznaczonych na kształcenie teoretyczne
i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły,
z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie
praktyczne nie może być niższy niż 60 % godzin
przewidzianych na kształcenie zawodowe.

W przypadku uczniów będących młodocianymi
pracownikami, dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin
w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów
ustawy Kodeks pracy.



Wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych kształcenia zawodowego

• Wymiar obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego
teoretycznego i praktycznego w pięcioletnim okresie
kształcenia wynosi 51 godzin (9+10+11+12+9).

• Podziału godzin przeznaczonych na kształcenie teoretyczne
i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor
technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na
kształcenie praktyczne nie może być niższy niż 50 % godzin
przewidzianych na kształcenie zawodowe.



Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
kształcenia zawodowego – cd.

• Uczniowie będący młodocianymi pracownikami,
skierowani przez szkołę do ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego na turnus dokształcania
teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają
kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres
4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin
tygodniowo.



Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1644):

• praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym
w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie
lub klasach ustalonych przez dyrektora technikum. Dyrektor
technikum może rozłożyć w czasie przebieg praktyk.

• zmiana: W pięcioletnim technikum w przypadku praktyk
zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie
odstąpiono od obowiązku przeliczania przez dyrektora
dalszych tygodni ich trwania na godziny i organizowania ich
w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.



Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne
W technikum, które organizuje zajęcia praktyczne odbywane
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia,
łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie
liczby godzin tych zajęć określonej w programie nauczania dla
danego zawodu i liczby godzin praktyk zawodowych
określonej w podstawie programowej kształcenia w danym
zawodzie.

Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia dla
branżowej szkoły I stopnia nie może być niższa niż łączny
tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego
praktycznego określony dla branżowej szkoły I stopnia zgodnie
z przepisami ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół.



ŹRÓDŁA INFORMACJI

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

http://kwalifikacje.gov.pl

Portal Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji:

http://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Strona projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

http://kwalifikacje.edu.pl

http://kwalifikacje.gov.pl/
http://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://kwalifikacje.edu.pl/


Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (wejście w życie 29 listopada 2018 r.)

§ 2a.

1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr
wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa
odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę, miejsce i godzinę
wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce
i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz
podpisy opiekunów i dyrektora.



§ 2. Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca
2019 r.:

1) dostosują długość i organizację przerw międzylekcyjnych do
wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących
nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (wejście w życie 29 listopada 2018 r.)



KOMUNIKATY:

1. Przypominamy o obowiązku zgłaszania do organu nadzoru

pedagogicznego informacji o zawieszaniu zajęć zgodnie z § 18 ust.

3 rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa.

2. Prosimy o przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych (formy pomocy, termin do 15 marca 2019).

3. Prosimy o przeprowadzenie pogadanek z uczniami na temat

bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

4. Na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach zamieszczony jest

poradnik dla rodziców i opiekunów dotyczący bezpiecznego wypoczynku.

5. Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach znajdują się karta nr 54-

56 (dotyczące przyznawania nagród, orderów oraz odznaczeń dla

nauczycieli.


