
Doradztwo zawodowe 

jako czynnik wspomagający 

rozwój kompetencji zawodowych 

dla zmieniającego się rynku pracy

CKZiU nr 1 w Gdańsku

Gdańsk,  26 maja 2017 r.



Zmiany w kształceniu zawodowym

i doradztwie 

w świetle reformy

kształcenia zawodowego

Gdańsk,  26 maja 2017 r.



Projekty ORE

Efektywne doradztwo  edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego



Preorientacja zawodowa, orientacja zawodowa 

i doradztwo zawodowe, 

kluczem 
do sukcesu zawodowego

?



Efektywne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Projekt pozakonkursowy o charakterze 

koncepcyjnym

Oś priorytetowa II  

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14 - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 2 - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu 

całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

Drugi projekt POWER realizowany przez ORE 



Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego 
motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym 
decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery, 
co ma znaczenie przy dzisiejszym wysokim bezrobociu 
wśród ludzi młodych. 

W Wielkiej Brytanii potencjalne straty dla gospodarki 
spowodowane nieprzemyślanymi wyborami edukacji i zawodu 
zostały oszacowane na 200 milionów funtów rocznie.

Czepiel A.P 
Dlaczego należy zwiększyć efektywność 

doradztwa zawodowego w polskich szkołach
Forum Obywatelskiego Rozwoju 2013

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Stan obecny I

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:  

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

 zadania doradcy zawodowego,

 w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole jej dyrektor wyznacza 

osobę planującą i realizującą zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Oznacza to, że osoby wskazane przez dyrektora szkoły nie zawsze mają 

wystarczającą wiedzę na temat tego, jakie treści, kiedy i w jaki sposób 

należy realizować w ramach zajęć związanych z wyborem zawodu i kierunku 

kształcenia. 

Dlaczego taki projekt
Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Stan obecny II

W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: 

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, 

w drodze rozporządzenia:

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób 

realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, 

o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania 

osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego 

we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.

Dlaczego taki projekt
Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Stan obecny III
W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły są:

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy  

VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum.

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie 

od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom 

w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Dlaczego taki projekt
Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Stan obecny V

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

z dnia 14 grudnia 2016 r.: 

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez 

nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji 

o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 

zawodowymi.

www.doradztwo.ore.edu.pl

Dlaczego taki projekt
Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/


Stan obecny 

Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach

§ 6.2 W szkole (3. W placówce, 4. W szkole dla dorosłych) pomoc psychologiczno-

pedagogicza jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem przez zintegrowane 

działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

§ 18. W przypadku szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum

ogólnokształcącego i technikum oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 

szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego.

§ 20.2 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu,

szkole i placówce prowadzą w szczególności:

3) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej –

wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Stan obecny 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Ramowe plany nauczania:

dla szkoły podstawowej

dla branżowej szkoły I stopnia

dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych 

w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

obowiązują od roku szkolnego 2017/2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w 5-letnim okresie 

nauczania

VII VIII

Doradztwo 

zawodowe 

minimum 10 godzin 

w roku

minimum 10 godzin 

w roku

minimum 20 godzin 

w 2-letnim cyklu nauczania



Stan obecny 

Ramowe plany nauczania:

dla branżowej szkoły I stopnia

obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

dla liceum ogólnokształcącego

dla technikum

obowiązują od roku szkolnego 2019/2020

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Doradztwo zawodowe minimum 10 godzin w czteroletnim cyklu nauczania

Doradztwo zawodowe minimum 10 godzin  w trzyletnim cyklu nauczania

Doradztwo zawodowe minimum 10 godzin  w pięcioletnim cyklu nauczania



Doradztwo zawodowe w roku 2017/2018

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane 

w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia 

i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Zgoda Kuratora Oświaty na zatrudnienie wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela 

bez kwalifikacji realizującego zadania doradcy zawodowego

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa VII Klasa VIII

Doradztwo 

zawodowe 

minimum 10 godzin 

w roku

minimum 10 godzin 

w roku

minimum 20 godzin 

w 2-letnim cyklu nauczania

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA

Doradztwo zawodowe minimum 10 godzin  w trzyletnim cyklu nauczania

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



10 godzin doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w klasie VII 

(a w kolejnym roku w klasie VIII) wprowadza się do arkusza jak zajęcia WDŻ

SP

Przykład   rozplanowania godzin 

– np. jedna godzina na miesiąc w każdym oddziale

Klasa VII Klasa VIII

10 h 10 h

10 h /40 tygodni 10 h /40 tygodni

0,25 h 0,25 h

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



10 godzin doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia 

wprowadza się do arkusza jak zajęcia z WDŻ

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

4 h 4 h 2 h

4 h/40 tygodni 4 h/40 tygodni 2 h/40 tygodni

0,1 h na oddział 0,1 h na oddział 0,05 h na oddział

BS I

Przykład  1 - rozplanowanie godzin na trzy lata szkolne 

Przykład  2 - rozplanowanie godzin na dwa lata szkolne

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

0 5 h 5 h

5 h/40 tygodni 5 h/40 tygodni

0,125 h na oddział 0,125 h na oddział

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Doradztwo zawodowe w roku 2017/2018

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji 

o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 

zawodowymi.

www.doradztwo.ore.edu.pl

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/


Strona internetowa projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe”

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/efektywne-doradztwo-edukacyjno-zawodowe
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Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



CELE SZCZEGÓŁOWE - OBSZARY

EFEKTYWNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Poznanie siebie (zasoby)

m.in.: zainteresowania, zdolności i uzdolnienia, mocne strony i obszary do rozwoju, 

ograniczenia, kompetencje - wiedza, umiejętności, postawy, wartości, 

predyspozycje zawodowe, stan zdrowia, samoocena 

Świat zawodów i rynek pracy

m.in.: znajomość zawodów i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, poszukiwanie i 

utrzymanie pracy

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

m.in.: uczenie się, znajomość systemu edukacji (formalnej, pozaformalnej), 

wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, 

uczenie się przez cale życie

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do 

zdobywania doświadczenia zawodowego, i refleksji nad nim, podejmowanie i 

zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, udział w całożyciowym poradnictwie 

kariery





Dotychczasowe publikacjeEfektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Ostatnie publikacjeEfektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



E-gazetki

E-gazetki opisujące wybrane obszary zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Scenariusze zajęć + filmyEfektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Rezultaty projektu

➢ Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 

wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD) dla

o szkół podstawowych, 

o branżowych szkół, 

o techników, 

o liceów,  

o szkół policealnych.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Efekty projektu

Rekomendacje do rozporządzenia dotyczącego doradztwa zawodowego, 

które zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej 

celem uwzględnienia w przepisach oświatowych.

Rekomendacje do e-zasobów wspierających realizację standardów, 

które zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej 

celem uwzględnienia w projekcie konkursowym.

Materiały będące wsparciem dla szkół i placówek 

w wywiązywaniu się z nałożonych rozporządzeniami obowiązków.

Warunki do budowania u uczniów i słuchaczy pozytywnych postaw 

wobec kształcenia zawodowego oraz rozwijania  potrzeby 

kształcenia ustawicznego i nawyku uczenia się przez całe życie.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



Projekt POWER realizowany przez ORE

Projekt pozakonkursowy o charakterze 

koncepcyjnym

Oś priorytetowa II  

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Oś priorytetowa II  - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego



Modyfikacja 

Podstaw Programowych Kształcenia w Zawodach (PPKZ)

– dlaczego?

- wnioski z monitorowania realizacji PPKZ w latach 2012-2016;

- postęp techniczny;

- innowacyjność przemysłu;

- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

- dwie  kwalifikacje w technikum;

- jedna kwalifikacja w branżowej szkole I stopnia i II stopnia; 



Jednym z najważniejszych wskaźników jakości edukacji

zawodowej jest zagwarantowanie uczącym się

(uczniom, słuchaczom) uzyskiwania kompetencji

zawodowych zgodnie z wymaganiami stanowisk

pracy, potrzebami rynku pracy, postępu

technicznego, technologii 4.0



Etap 1. Forum partnerów społecznych: do XII 2017 r.

202 rekomendacje pracodawców, stowarzyszeń dotyczące kształcenia zawodowego, 

kwalifikacji zawodowych, 54 modyfikacje PPKZ, opracowanie 54 suplementów do 

dyplomów i wszystkich kwalifikacji oraz ścieżek rozwoju zawodowego

(600 pracodawców, 216 autorów PPKZ, 54 redaktorów, 108 recenzentów PPKZ)

Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy: do VI 

2018 r. Opracowanie dalszych rekomendacji dla 75 zawodów, 75 modyfikacje PPKZ, 

opracowanie 75 suplementów do dyplomów i wszystkich kwalifikacji, opracowanie 

ścieżek rozwoju zawodowego 

(42 pracodawców, 300 autorów PPKZ, 75 redaktorów, 150 recenzentów PPKZ)

Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy: do VIII 

2018 r.  Opracowanie dalszych rekomendacji dla 73 zawodów ,73 modyfikacje 

PPKZ, opracowanie 73 suplementów do dyplomów i wszystkich kwalifikacji, ścieżek 

rozwoju zawodowego oraz ramowych programów i planów nauczania

(33 pracodawców, 292autorów PPKZ, 73 redaktorów, 146 recenzentów,  606 

autorów planów i programów)

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego



(Dz. U. 2017 poz. 860)

Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych

efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych.

Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 obszarów

kształcenia:

– administracyjno-usługowy (AU),

– budowlany (BD),

– elektryczno-elektroniczny (EE),

– mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG),

– rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL),

– turystyczno-gastronomiczny (TG),

– medyczno-społeczny (MS),

– artystyczny (ST).

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego



Spośród przedstawicieli partnerów społecznych utworzono 

25 branżowych zespołów (BZPS) do 8 obszarów kształcenia (Dz.U. 

2017 poz. 860) -- 600 pracodawców

poligraficzno-
fotograficzna

fryzjersko-
kosmetyczna

ekonomiczno-
administracyjno-

biurowa

transportowo-
spedycyjno-
logistyczna

skórzana
chemiczno-
ceramiczno-

szklarska

włókienniczo-
odzieżowa

drzewno-
meblarska Budowlana

drogowa i 
inżynieryjno-
instalacyjna

hotelarsko-
gastronomiczno-

turystyczna
spożywcza leśno-

ogrodnicza
rolno-

hodowlana

mechaniczna -
mechanika

precyzyjna

mechaniczna -
budowa maszyn 
i obróbka metali

górniczo-
wiertnicza

hutniczo-
odlewnicza

elektryczno-
elektroniczna i 
energetyczna

teleinformatyczna

ochrona 

zdrowia
pomocy 

społecznej

ochrony i 
bezpieczeństwa 

osób i mienia
artystyczna motoryzacyjna



1. fotograf;

2. fototechnik;

3. technik cyfrowych procesów graficznych;

4. technik spedytor;

5. technik logistyk;

6. operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym;

7. technik włókiennik;

8. rękodzielnik wyrobów włókienniczych;

9. technik włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych;

10. operator urządzeń przemysłu 

ceramicznego;

11. technik technologii ceramicznej;

12. monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie;

13. betoniarz-zbrojarz;

14. monter izolacji budowlanych;

15. murarz-tynkarz;

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



16. monter konstrukcji budowlanych;

17. technik budownictwa;

18. technik geodeta;

19. mechanik maszyn i urządzeń drogowych;

20. technik drogownictwa;

21. monter nawierzchni kolejowej;

22. technik dróg i mostów kolejowych;

23. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

24. technik urządzeń sanitarnych;

25. technik weterynarii;

26. mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych;

27. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

28. monter kadłubów okrętowych;

29. technik budownictwa okrętowego;

30. technik mechanik okrętowy;

31. elektromechanik pojazdów samochodowych;

32. mechanik pojazdów samochodowy;

33. murarz-tynkarz;

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



34. technik pojazdów samochodowych;

35. mechanik motocyklowy;

36. operator maszyn i urządzeń 

metalurgicznych;

37. operator maszyn i urządzeń do obróbki 

plastycznej;

38. technik hutnik;

39. operator maszyn i urządzeń odlewniczych;

40. technik odlewnik;

41. modelarz odlewniczy;

42. elektromechanik;

43. elektryk;

44. technik elektryk;

45. monter-elektronik;

46. technik elektronik;

47. technik elektroniki i informatyki medycznej;

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



49. monter sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych;

50. technik telekomunikacji;

51. technik informatyk;

52. technik teleinformatyk;

53. technik szerokopasmowej komunikacji 

elektronicznej;

54. technik tyfloinformatyk.

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



Z 54. PPKZ powstało zmodyfikowanych 

55. PPKZ

plus 5 zawodów pomocniczych:

1. pracownik pomocniczy krawca,

2. pracownik pomocniczy mechanika,

3. pracownik pomocniczy ślusarza,

4. pracownik pomocniczy stolarza,

5. asystent fryzjera,

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



W podstawie programowej kształcenia w 

zawodach wprowadzono również zmiany w 

nazewnictwie dotychczasowych zawodów, a w 

konsekwencji określono nowe symbole 

cyfrowe oraz liczbę i nazwy kwalifikacji w nowo 

utworzonych zawodach, tj.:

1. zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 

311206) zostaje zastąpiony zawodem technik 

budowy dróg (symbol cyfrowy 311216); 

2. zawód technik dróg i mostów kolejowych

(symbol cyfrowy 311207) zostaje zastąpiony 

zawodem technik dróg kolejowych i obiektów 

inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217);

3. zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol 

cyfrowy 311209) zostaje zastąpiony zawodem 

technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 

311218);

4. zawód monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zostaje 

zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji 

sanitarnych (symbol cyfrowy 712618); 

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



5.  zawód technik budownictwa okrętowego 

(symbol cyfrowy 311910) zostaje zastąpiony 

zawodem technik budowy jednostek 

pływających (symbol cyfrowy 311942);

6. zawód monter kadłubów okrętowych (symbol 

cyfrowy 721402) zostaje zastąpiony zawodem 

monter kadłubów jednostek pływających

(symbol cyfrowy 721406);

7. zawód technik cyfrowych procesów graficznych 

(symbol cyfrowy 311911) zostaje zastąpiony 

zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(symbol cyfrowy 311943);

8. zawód technik technologii ceramicznej (symbol 

cyfrowy 311921) zostaje zastąpiony zawodem 

technik ceramik (symbol cyfrowy 311944);

zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji 

sanitarnych (symbol cyfrowy 712618); 

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 
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9. zawód fototechnik (symbol cyfrowy 

343104) zostaje zastąpiony zawodem

technik fotografii i multimediów (symbol 

cyfrowy 343105);

10. zawód monter-elektronik (symbol 

cyfrowy 742102) zostaje zastąpiony 

zawodem elektronik (symbol cyfrowy 

742117);

11. zawód monter mechatronik (symbol 

cyfrowy 742114) zostaje zastąpiony 

zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 

742118);

12. zawód mechanik maszyn i urządzeń 

drogowych (symbol cyfrowy 834201) 

zostaje zastąpiony zawodem operator 

maszyn i urządzeń do robót ziemnych 

i drogowych (symbol cyfrowy 834209).

Podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, w 

zakresie nowelizowanych 

zawodów, została opracowana 

w oparciu o wypracowane 

rekomendacje zespołów 

partnerów społecznych 

(przedstawicieli pracodawców i 

pracobiorców) przygotowane 

przez zespoły autorów i 

ekspertów z danych obszarów 

kształcenia, w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 

I: Forum partnerów 

społecznych” realizowanego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza –

Edukacja - Rozwój. 

Przeglądem oraz modyfikacją 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach objęto 

54 zawody:



Zmodernizowano 54  PPKZ – 55 

+ 5  dla zawodów pomocniczych
Pozostałe 148  PPKZ modernizowane jest 

na 2 i 3 etapie projektu

(Dz.U. 2017 poz. 860) 1 zmiana  w rozporządzeniu 

wynikająca z modernizacji 55 

PPKZ

2 zmiana w rozporządzeniu 

wynikająca z modernizacji 55 

PPKZ

uzupełniono katalog efektów 

kształcenia wspólnych dla 

wszystkich zawodów, 

określony w części II, w 

zakresie: podejmowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (PDG), 

kompetencji personalnych i 

społecznych (KPS) oraz 

organizacji pracy małych 

zespołów (OMZ).

podejmowanie i prowadzenie

działalności gospodarczej 

(PDG), kompetencje 

personalne i społeczne (KPS)  

dla BS1, T, BS2, PS

oraz organizacja pracy 

małych zespołów (OMZ) dla T 

i PS

podejmowanie i prowadzenie

działalności gospodarczej 

(PDG), kompetencje 

personalne i społeczne (KPS)  

dla BS1, T, BS2, PS

oraz organizacja pracy 

małych zespołów (OMZ) dla T 

i PS

PKZ dla danego obszaru 

kształcenia

Np. PKZ(RL.c), PKZ(Mg.a)

PKZ dla danego obszaru 

kształcenia powiązane z 

zawodami, PPKZ z 1. etapu 

modernizacji

Kwalifikacje

Liczba godzin na kwalifikacje

Dalsze kształcenie



Etap 1. 54 modyfikowane PPKZ: powiązanie zawodów – BS1, BS2,T

MG.12.

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych 

i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych

741203
Elektromechanik pojazdów 

samochodowych

PKZ(EE.a)

PKZ(MG.a)

PKZ(MG.g)
311513 Technik pojazdów samochodowych

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych

723103
Mechanik pojazdów 

samochodowych
PKZ(EE.a)

PKZ(MG.a)

PKZ(MG.g)
311513

Technik pojazdów samochodowych

MG.43.

Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych

311513
Technik pojazdów 

samochodowych

OMZ 

PKZ(EE.a)

PKZ(MG.a)

PKZ(MG.b)

PKZ(MG.g)

PKZ(MG.u)

BS 1

BS 2

BS 1

BS 2



Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Uzasadnienie do rozporządzenia.

Uzupełniono katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich 

zawodów, określony w części II, 

w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

(PDG), kompetencji personalnych i społecznych (KPS) oraz organizacji 

pracy małych zespołów (OMZ).



Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 1 30

2 Język obcy zawodowy 1 1 30

3

Kompetencje społeczne i 

organizacja małych zespołów
1 1 30

4 Działalność gospodarcza 1 1 30

5 Rysunek techniczny 1 1 2 60

6 Podstawy konstrukcji maszyn 1 1 1 3 90

7 Budowa pojazdów samochodowych 2 1 1 4 120

8 Przepisy ruchu drogowego 1 1 30

9

Diagnostyka i naprawa pojazdów 

samochodowych
2 1 3 90

10

Organizacja przedsiębiorstwa 

samochodowego
5 3 8 240

Łączna liczba godzin 6 5 4 6 4 25 750



Strona ORE - Informacje dot. reformy kształcenia zawodowego



Strona ORE - Informacje dot. reformy kształcenia zawodowego



Strona ORE - Informacje dot. reformy kształcenia zawodowego



Strona ORE - Informacje dot. reformy kształcenia zawodowego

1. W oparciu o (Dz.U. 2017 poz. 860) - na www ORE opublikowano 

wszystkie scalone PPKZ;

2. Wychodząc naprzeciw dyrektorom szkół zawodowych opracowujących 

w marcu 2017 r. arkusze organizacyjne dla szkół, opublikowano 

przykładowe plany dla pierwszych zmodernizowanych 55 PPKZ dla 

4-letniego Technikum i dla Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum 

(obowiązują od roku szkolnego 2017/2018);

3. Opublikowano przykładowe programy nauczania dla pierwszych 

zmodernizowanych 55 PPKZ dla 5-letniego Technikum, dla Branżowej 

Szkoły I stopnia po szkole podstawowej 

(obowiązują od roku szkolnego 2019/2020);



1.09.2017 r.

1.09.2018 r.

1.09.2019 r.

Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego  2017/2018 



1.09.2019 r.

Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego 2019/2020



Prezentację opracowano w oparciu o:

1. Ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 Poz. 59)

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

(Dz. U. 2017 Poz. 60)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 

Poz. 703) 

4. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej w 

sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych   

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz  placówkach

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz.622)

6. Uzasadnienie do rozporządzenia (Dz.U. 2017 r. poz.622)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 r. poz. 703)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

9. Uzasadnienie do rozporządzenia (Dz.U. 2017 poz. 860)



Dziękuję za uwagę

Kontakt

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

tel. 22 345 37 00, 

fax 22 345 37 70

mail: sekretariat@ore.edu.pl

mail: ore@ore.edu.pl


