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95.

96.

planowana nazwa
aktu prawnego

zwięzła informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie

2
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie praktycznej nauki
zawodu.

3
Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny, m.in. wprowadzającą
trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz dwuletnią
branżową szkołę II stopnia. Przepis upoważniający został
przeniesiony z ustawy o systemie oświaty do ustawy –
Prawo oświatowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny, m.in. wprowadzającą
trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz dwuletnią
branżową szkołę II stopnia.

istota planowanych rozwiązań

4
Projektowane rozporządzenie określi warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu, uwzględni
zakres spraw, które powinny być określone w umowie
zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym
uczniów na praktyczną naukę zawodu, w tym prawa i
obowiązki tych podmiotów, a także kwalifikacje wymagane
od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu
i przysługujące im uprawnienia.
Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki
i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.

planowany
termin
wydania
aktu
prawnego
5
II kwartał
2017 r.

imię i nazwisko
oraz stanowisko
osoby
odpowiedzialnej
za opracowanie
projektu
aktu prawnego
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Monika Paziewska
– główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

II kwartał
2017 r.

Anna CałusZawistowska
– główny specjalista
p.o. naczelnika
wydziału

97.

98.

99.

100.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu
sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych.

W związku z reformą ustroju szkolnego, konieczna jest
nowelizacja rozporządzenia ze względu na wprowadzenie
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz dwuletniej
branżowej szkoły II stopnia.

Nowelizowane rozporządzenie określi przede wszystkim
warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb
rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i
sposób jego przeprowadzania, wysokość wynagrodzenia
członków komisji, warunki i tryb wydawania oraz wzory
świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i
innych dokumentów.

II kwartał
2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków i trybu
przeprowadzania egzaminów
eksternistycznych.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny, m.in. wprowadzającą
trzyletnią branżową szkołę I stopnia oraz dwuletnią
branżową szkołę II stopnia.

II kwartał
2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny. Przepis upoważniający
został przeniesiony z ustawy o systemie oświaty do ustawy
– Prawo oświatowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie ramowych
statutów: publicznej placówki kształcenia
ustawicznego, publicznej placówki
kształcenia praktycznego oraz
publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny. Przepis upoważniający
został przeniesiony z ustawy o systemie oświaty do ustawy
– Prawo oświatowe.

Projektowane rozporządzenie określi warunki i tryb
przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, warunki
dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, warunki
wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających
egzaminy eksternistyczne z uwzględnieniem możliwości
unieważnienia egzaminów eksternistycznych oraz
zwalniania osób o niskich dochodach z całości lub części
opłat za przeprowadzanie egzaminu eksternistycznego.
Projektowane rozporządzenie określi rodzaje publicznych i
niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego,
placówek kształcenia praktycznego, ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego, warunki,
organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, warunki
organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów
zawodowych przez podmioty uprawnione do ich
prowadzenia, sposoby potwierdzania efektów kształcenia
uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia
realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu
kształcenia realizowanego w poszczególnych formach
pozaszkolnych.
Projektowane rozporządzenie określi ramowe statuty
placówek publicznych (placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego)
umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uwzględniając w
szczególności ogólne zasady organizacji placówki, a także
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Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
Bożena RolaTurkowska
– starszy specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
Mateusz Śliżewski
–specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

II kwartał
2017 r.

Zbigniew Kłosowski
– główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

II kwartał
2017 r.

Zbigniew Kłosowski
– główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

101.

102.

zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie
placówki.
Projektowane rozporządzenie określi przypadki, w których
do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku
uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób
przebywających w zakładach karnych lub aresztach
śledczych – 15 lat.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie przypadków,
w jakich do publicznej lub niepublicznej
szkoły dla dorosłych można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz
przypadków, w jakich osoba, która
ukończyła szkołę podstawową, może
spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku z
reformą zmieniającą ustrój szkolny, m.in. likwidującą
gimnazjum i wprowadzającą ośmioletnią szkołę
podstawową oraz szkołę ponadpodstawową.

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie akredytacji
placówek i ośrodków prowadzących
kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych.

Projektowane rozporządzenie będzie uwzględniało w
szczególności wdrażanie i upowszechnianie przez
podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich
rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych,
mających wpływ na jakość prowadzonego kształcenia,
udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub
powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców,
a także ustalać wysokość opłat tak, aby nie przekraczała
kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
ustalonym w ustawie budżetowej.

3

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki
i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób
działania zespołu powołanego przez kuratora oświaty do
oceny działalności danej placówki lub ośrodka, oraz
warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów
stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji,
a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty
ubiegające się o akredytację.

II kwartał
2017 r.

Anna Bąkiewicz
– główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

III kwartał
2017 r.

Zbigniew Kłosowski
– główny specjalista
Departament
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

