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Uczniowie, rodzice – najczęściej zadawane pytania
Aktualizacja 30.12.2016

Reforma edukacji
W których klasach w roku szkolnym 2017/2018 będzie
obowiązywać nowa podstawa programowa?
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
w przyszłym roku szkolnym będzie obowiązywać:
• od klasy I, klasy IV i klasy VII szkoły podstawowej,
• od klasy I BSI,
• w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
• szkole policealnej .
Szczegółowe informacje można znaleźć w art.: 273-28 1 przepisów
wprowadzających….

Reforma edukacji
W których klasach w roku szkolnym 2017/2018 będzie
obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia w
zawodach ?
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach
w przyszłym roku szkolnym będzie obowiązywać:
• w klasach I branżowej szkoły I stopnia ,
• w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum ,
• w semestrach I szkoły policealnej .
Szczegółowe informacje można znaleźć w art.: 282 - 28 5 przepisów
wprowadzających….

Reforma edukacji
Czy utrzymane zostaną bezpłatne podręczniki?
Tak, zachowane zostaje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników. Ponadto,
począwszy od 2017 r., w związku z projektowanymi zmianami programowymi i
strukturalnymi, dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe.

W roku szkolnym 2017/2018 – dostęp do bezpłatnych podręczników będą mieli już
zapewniony uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Zgodnie
z przyjętym w ustawie harmonogramem, uczniowie klasy VI szkoły podstawowej,
w roku szkolnym 2017/2018, po raz pierwszy otrzymają bezpłatne podręczniki
i materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2017/2018 w związku z projektowaną
zmianą struktury szkół oraz zmianami programowymi, dostęp do bezpłatnych
podręczników otrzymają również uczniowie klasy VII szkoły podstawowej,
a w kolejnym roku szkolnym uczniowie klasy VIII.
Szczegółowe informacje: art. 338– 345 przepisów wprowadzających…

Reforma edukacji
Jakie możliwości kontynuowania nauki będzie miał uczeń
zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym
2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, skoro od 1.09.
2017 r. nie będzie zasadniczej szkoły zawodowej?
Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji
do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I
branżowej szkoły I stopnia.

(art. 166 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
W jakiej szkole będą uczyć się uczniowie gimnazjum, którzy nie
uzyskają promocji, a klasy, którą mieliby powtarzać już nie będzie?
• Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie
otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy
VII szkoły podstawowej.
• Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018
nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem
klasy VIII szkoły podstawowej.
• Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019
nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII
szkoły podstawowej.
z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem
prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek
szkolny.
(art. 128 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Jakie świadectwo otrzyma uczeń obecnej klasy I gimnazjum, który nie
uzyska promocji i będzie uczył się w klasie VII i VIII szkoły
ponadpodstawowej ? Uczeń ten ma już świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej…Będzie więc miał dwa świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej? Czym będą różnić się takie świadectwa?
Uczniowie gimnazjum, którzy z powodu nieotrzymania promocji będą uczyć
się w ośmioletniej SP, będą mieć dwa świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, z których każde daje inne uprawnienia:
• Świadectwo ukończenia ośmioletniej letniej szkoły podstawowej będzie
dokumentem, na podstawie którego uczeń będzie mógł kontynuować
naukę w czteroletnim LO, pięcioletnim technikum lub BSI. Tych
uprawnień nie daje świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły
podstawowej.
• Świadectwo ukończenia 6-letniej SP potwierdza nadanie kwalifikacji
na poziomie 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji, natomiast 8-letniej –
na poziomie 2 (art. 111 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Młodociany pracownik musi mieć ukończone 16 lat,
a absolwent 8-letniej szkoły podstawowej będzie miał 15 lat.
Czy będzie mógł uczyć się w branżowej szkole jako
młodociany pracownik?
Obecnie młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 16
lat, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1.09. 2018 r. wejdzie zmiana
w art. 190 Kodeksu pracy, zgodnie z którą młodocianym
pracownikiem będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie
przekroczyła 18 lat. Pierwsi uczniowie – piętnastolatkowie ukończą 8-letnią szkołę podstawową w 2019 r., będą więc
mogli mieć status młodocianego pracownika.

Reforma edukacji
Jak będzie organizowany egzamin w roku szkolnym
2018/2019? W tym roku będą kończyć szkołę gimnazjaliści
i pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.
• Egzamin gimnazjalny na dotychczasowych zasadach będzie
przeprowadzany do roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów
gimnazjów dla młodzieży, natomiast w przypadku słuchaczy
gimnazjów dla dorosłych – do roku 2019/2020
• Egzamin ósmoklasisty w latach szkolnych 2018/2019 –
2020/2021 będzie obejmował następujące przedmioty
obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy
nowożytny.
(art. 295, 296 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Czy absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej będą
ubiegać się o przyjęcie do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020
na takich samych zasadach?
Nie, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się odrębnie
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.
• Uczniowie będą uczyć się w odrębnych oddziałach: absolwenci
gimnazjum w 3-letnim LO, 4-letnim technikum, natomiast
absolwenci 8-letniej SP – w – 4 – letnim LO, 5 – letnim technikum.
• W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w branżowej szkole I
stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów
gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej.
Art..149, 162 Przepisów wprowadzających

Reforma edukacji
Jakie przepisy dotyczące rekrutacji będą obowiązywały dla
absolwentów gimnazjów?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018,
2018/2019 i 2019/2020 do szkół dla absolwentów gimnazjów
będzie przeprowadzane na dotychczasowych zasadach, co
wynika z art. 149 ust. 4, 155 ust. 4, 165 ust. 3,w których
zawarte jest odesłanie do odpowiednich dotychczasowych
przepisów ustawy o systemie oświaty.

Reforma edukacji
Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego będą
ważne w roku szkolnym 2017/2018?
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
na okres I etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017
r. zachowują ważność do zakończenia kształcenia w klasie IV
szkoły podstawowej.
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
na okres II etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017
r. zachowują ważność do końca kształcenia w szkole
podstawowej.
• Art. 312 przepisów wprowadzających

Reforma edukacji
Czy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania będą
ważne w roku szkolnym 2017/2018?
• Orzeczenia
na okres:

o

potrzebie

indywidualnego

nauczania

wydane

• I etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r.– zachowują
ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły
podstawowej.
• II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia
kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

• kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu
zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.
• Art. 312 przepisów wprowadzających

Reforma edukacji
Czy po wprowadzeniu reformy będą funkcjonować oddziały
przysposabiające do pracy? Obecnie mogły być tworzone w
gimnazjach.
W projekcie ustawy Prawo oświatowe zaproponowano dalsze
funkcjonowanie oddziałów przysposabiających do pracy w
strukturze szkoły podstawowej (art. 2 pkt 2 lit. a). Szczegółowe
rozwiązania zostaną ujęte w rozporządzeniu o organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Reforma edukacji
Czy przy liceach ogólnokształcących będzie można tworzyć
klasy VII i VIII dwujęzyczne?
Nie, takiej możliwości nie będzie. Oddziały dwujęzyczne od klasy VII będą
mogły być tworzone w szkołach podstawowych. Natomiast liceach
ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z
oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z
oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy
wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach
dwujęzycznych w tych liceach i technikach.
Po ukończeniu klasy wstępnej uczeń w kolejnym roku szkolnym kontynuuje
naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do
klasy wstępnej. (art. 25 Prawa oświatowego)

Reforma edukacji
Dla kogo przeznaczona
przygotowawczych ?

jest

nauka

w

oddziałach

Oddział przygotowawczy to oddział szkolny dla osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,
podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia
w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga
dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości
edukacyjnych
(art. 4 pkt 13 Prawa oświatowego).

Reforma edukacji
Jakie możliwości dalszego kształcenia będzie miał absolwent
szkoły branżowej I stopnia?
Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano
kształcenie w tym typie szkoły. Przewiduje się, że wszystkie zawody, w których
kształcenie będzie prowadzone w tym typie szkoły będą zawodami, w których
wyodrębniono jedną kwalifikację, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z
zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu
absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej
szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego
branżowego. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł również
kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego
branżowego.

Reforma edukacji
Kiedy rodzice dowiedzą się, gdzie będą uczyć się uczniowie
klas VII ?
Najpóźniej 31 marca 2017 r. Jest to ostateczny termin dla rad
gmin i powiatów na podjęcie uchwały o dostosowaniu sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego. Wcześniej – pod koniec
stycznia lub w lutym rady gmin i powiatów będą podejmować
uchwały w sprawie projektu uchwały o dostosowaniu sieci, a
następnie przekażą te uchwały do zaopiniowania kuratorowi
oświaty.

Reforma edukacji
Czy 6 – latek w przedszkolu będzie mógł się uczyć liter?

Tak, już w obecnie obowiązującej od 1.09. 2016 r. podstawie
programowej zapisano, że 6-latek m. in.: zna drukowane małe
i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter
oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe),
interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi
je przeczytać, interesuje się pisaniem; kreśli znaki
literopodobne i podejmuje próby pisania, zna cyfry od 0 do 9 i
tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej.

Opracowano w Wydziale Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu
Terytorialnego na podstawie ustaw: Prawo oświatowe i Ustawa Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, uchwalonych przez Sejm 14
grudnia 2016 r.

