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Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach.

zwięzła informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie
3
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Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny. Zgodnie z art. 46 ust. 1
ustawy - Prawo oświatowe minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w
zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określa w
drodze rozporządzenia klasyfikację zawodów szkolnictwa
zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju
szkolnego – wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I
stopnia oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.
Zawody, w których kształcenie odbywa się w branżowej
szkole I stopnia będą zawodami wyłącznie
jednokwalifikacyjnymi, natomiast zawody kształcone na
poziomie technika będą miały wyodrębnione maksymalnie
dwie kwalifikacje.

I kwartał
2017 r.

Emilia Maciejewska
- naczelnik wydziału

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny. Zgodnie z art. 47 ust. 1
pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania określa w drodze

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju
szkolnego – wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I
stopnia oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.
Zawody, w których kształcenie odbywa się w branżowej

I kwartał
2017 r.
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rozporządzenia podstawę programową kształcenia w
zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i
zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia
właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,
efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych
kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia.
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szkole I stopnia będą zawodami wyłącznie
jednokwalifikacyjnymi, natomiast zawody kształcone na
poziomie technika będą miały wyodrębnione maksymalnie
dwie kwalifikacje. W projektowanym rozporządzeniu
przewidziano dostosowanie postanowień podstawy
programowej do procedowanej klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
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