
Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce 
w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania 

uczenia się przez całe życie
.

DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
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Cele modernizacji kształcenia zawodowego

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy

uelastycznienie oferty kierunków kształcenia

poprawa jakości kształcenia i zdawalności 
egzaminów zawodowych



Zmiany ustawy o systemie oświaty

Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone
ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych  innych ustaw 
(Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206)
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POPRAWA JAKO ŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE JEGO 

ATRAKCYJNO ŚCI

Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dostępnych 
w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wdrożenie nowej obudowy programowej kształcenia zawodowego (nowa 
podstawa programowa kształcenia w zawodach)

Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych 

Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na 
elastycznych ścieżkach uczenia się – kwalifikacyjne kursy zawodowe



Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, ustalona 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2012r. ( Dz. U z dn. 3 stycznia 2012 poz. 7) obejmuje 200 zawodów , 
w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji w zawodzie. 

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto:
23 zawody trzykwalifikacyjne, 

72 zawody dwukwalifikacyjne 

98 zawodów jednokwalifikacyjnych 

Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów 

szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych (oprócz kształcenia w danym 

typie/danych typach szkół). 
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Nowa podstawa programowa dla kształcenia zawodowego 
ukierunkowana jest na efekty kształcenia 

Minister Edukacji Narodowej wydał
( Dz. U. z dnia 17 lutego 2012r. , poz.184)  

w jednym akcie prawnym  now ą podstaw ę programow ą kształcenia w 
zawodach .

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach uwzględnia: 

cele kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych 
efektów kształcenia

warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym 
- minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, 
- wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt

możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru 
kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa    
zawodowego



Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach

CZĘŚĆ I
OKREŚLA OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CZĘŚĆ II
OKREŚLA EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH
ZAWODÓW, EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W
RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA ORAZ EFEKTY KSZTAŁCENIA 
WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH

CZĘŚĆ III
OKREŚLA OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH
ZAWIERAJACY: nazwy i symbole zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, 
minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania
dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia
określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
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Egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje w zawodzie

Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promow ania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 12 marca 2012 r. 
poz. 262)
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Egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje w zawodzie

Będzie przeprowadzany dla ka żdej kwalifikacji odr ębnie na podstawie 
wymaga ń ustalonych w podstawie programowej kształcenia w za wodach

Do egzaminu przystąpią:
� uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe 
– w trakcie nauki
� osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
� osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych

Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany 
osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje
w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom      
wykształcenia ogólnego.
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Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe

Rok Egzaminy

2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach

2013 Egzaminy na 
dotychczasowych zasadach

Potwierdzanie 
wyodrębnionych kwalifikacji

2014 Egzaminy na 
dotychczasowych zasadach

Potwierdzanie 
wyodrębnionych kwalifikacji

2015 Egzaminy na 
dotychczasowych zasadach

Potwierdzanie 
wyodrębnionych kwalifikacji

2016 Egzaminy na 
dotychczasowych zasadach

Potwierdzanie 
wyodrębnionych kwalifikacji

2017 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia ustawiczneg o 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 201 2r., 
poz. 186)
Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach 

pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy ;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników;
5) kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych.



Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mog ą być prowadzone przez:

1) publiczne szkoły prowadz ące kształcenie zawodowe w zakresie 
zawodów, w których kształc ą;

2) niepubliczne szkoły posiadaj ące uprawnienia szkół publicznych, 
prowadz ące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w który ch 
kształc ą;

3) publiczne i niepubliczne placówki i o środki, o których mowa w ust. 1 
pkt 2;

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 u stawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytuc jach rynku pracy (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z pó źn. zm.), prowadz ące działalno ść
edukacyjno- szkoleniow ą;

5) podmioty prowadz ące działalno ść oświatow ą, o której mowa w art. 83a 
ust. 2.



E3. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych oraz 

uzyskaniu wykształcenia 
średniego.

Zasadnicza szkoła 
zawodowa

Elektryk

Technikum 
(szkoła średnia)

E1. Monta ż i konserwacja 
maszyn i urz ądzeń
elektrycznych;
E2. Monta ż i konserwacja 
instalacji elektrycznych.

= Technik elektryk

E1.
E2.
E3.

Kwalifikacyjny 
kurs zawodowy 

+ egzamin
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Szkoły prowadz ące kształcenie zawodowe 
i szkoły dla dorosłych od 1 wrze śnia 2012

Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonować będą:

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa 
czteroletnie technikum
szkoła policealna

oraz następujące szkoły dla dorosłych:
szkoła podstawowa dla dorosłych (szósta klasa)
trzyletnie gimnazjum dla dorosłych
trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Dorośli będą mieli możliwość połączenia zdobywania wykształcenia 
ogólnego z nabywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie poza 
szkolnym



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie 
zawodowe lub placówki może je połączyć w zespół, zwany „centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego.

2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić
co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.

3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej.

4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje 
z pracodawcami i organizacjami pracodawców.


