
 

 
 
 
 
 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
  /-/ Anna Zalewska 
 
BO.WP.035.1.1.2016 

Wykaz 
prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej 

– aktualizacja (3) 
 
 

lp. 
planowana nazwa 

aktu prawnego 

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

w projekcie 
istota planowanych rozwiązań 

planowany 
termin 

wydania 
aktu 

prawnego 

imię i nazwisko  
oraz stanowisko 

osoby 
odpowiedzialnej 
za opracowanie  

projektu 
aktu prawnego 

1 2 3 4 5 6 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach. 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian 
wprowadzanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1873), dotyczących 
głównie wprowadzenia trzech nowych zawodów: kierowca 
mechanik, jeździec oraz technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki, który zastąpi dotychczasowy zawód technik 
mechanizacji rolnictwa.  
W związku z tym konieczne jest określenie podstawy 
programowej do kształcenia w tych zawodach. 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi 
podstawę programową kształcenia w zawodach, 

W projektowanej nowelizacji rozporządzenia przewidziano 
dostosowanie postanowień podstawy programowej 
kształcenia w zawodach do obowiązującej klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego obejmujące 
wprowadzenie podstawy programowej kształcenia  
w zawodach: kierowca mechanik, jeździec, technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, jak również zmianę 
zakresu kwalifikacji w zawodzie technik transportu 
drogowego (kwalifikacja wspólna dla zawodu kierowca 
mechanik oraz technik transportu drogowego).  
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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 możliwości uzyskiwania dodatkowych 
kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia. 

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. 

Zmiana dostosowująca powiązana z projektem 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
uwzględnionym w poz. 12 Wykazu prac legislacyjnych 
Ministra Edukacji Narodowej. W związku z wprowadzeniem 
od roku szkolnego 2016/2017 nowej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego  
(poz. w Wykazie nr 12), należy odstąpić od wprowadzenia 
w roku szkolnym 2016/2017 podstawy programowej w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
(Dz.U. poz. 803). 

Zmiana przepisu przejściowego § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w  sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803) 
poprzez wyłączenie zastosowania tego przepisu od roku 
szkolnego 2016/2017. 
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