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Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach i zasady ich stosowania – 
aktualizacja 1.01.2018 r. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że nowe podstawy programowe kształcenia 
w zawodach określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 
2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 860) stosowane są od roku szkolnego 2017/2018 w: 

 klasach I branżowej szkoły I stopnia, 

 klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

 semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub 
semestrach tych szkół. 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 
1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę 
programową kształcenia w zawodach tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 184 ze zm.), do czasu jego zakończenia. 

Stosowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach w kształceniu na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych – aktualizacja 1.01.2018r. 

Art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadził z dniem 1 stycznia 2018 roku zmiany w art. 290 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

Obecnie, zgodnie z art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), „Kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę programową kształcenia 
w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - 
Prawo oświatowe, odbywa się od dnia 1 września 2018 r.” tj. w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860). 

Natomiast, zgodnie z art. 290 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, „Kształcenie na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, 
odbywa się do dnia 31 grudnia 2019 r.” tj. w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach – Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184 ze zm.). 

Zasady stosowania dotychczasowej i nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 
ilustruje poniższa tabela. 

klasa typ szkoły rok szkolny podstawa programowa 

klasa I 
 semestr I 

branżowa szkoła I stopnia 

od 2017/2018 

nowa podstawa programowa 
kształcenia w zawodach 

(zgodnie z art. 282 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
ze zm.) 

4 letnie technikum 

szkoła policealna 

klasa II, III 
i IV 

4 letnie technikum 

do zakończenia cyklu 
kształcenia 

dotychczasowa podstawa 
programowa kształcenia 

w zawodach 
(zgodnie z art. 282 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
ze zm.) 

semestr 
II, III, IV 

i V 
szkoła policealna 
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Klasa 
II i III 
(ZSZ) 

oddziały ZSZ w branżowej 
szkole I stopnia  

dotychczasowa podstawa 
programowa kształcenia 

w zawodach 
(zgodnie z art. 283 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
ze zm.) 

klasa I 5 letnie technikum od 2019/2020 

nowa podstawa programowa 
kształcenia w zawodach 

(zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

ze zm.) 

klasa I branżowa szkoła II stopnia od 2020/2021 

nowa podstawa programowa 
kształcenia w zawodach 

(zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

ze zm.) 

 kwalifikacyjne kursy zawodowe 

do 31 grudnia 2019 r. 

dotychczasowa podstawa 
programowa 

(zgodnie z art. 290 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
ze zm.) 

od 1 września 2018 r. 

nowa podstawa programowa 
(zgodnie z art. 290 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
ze zm.) 

 


