KONFERENCJA-WARSZTATY WAD
Dualny system kształcenia w branży mechanicznej

Tworzenie i wdrażanie programów nauczania
w świetle zmian w przepisach prawa
Witaszyce 6-7 grudnia 2019 r.
Moderatorzy– mgr inż. Jan Ireneusz Palacz; mgr Artur Kowalski

ORGANIZACJA I UWARUNKOWANIA
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OŚWIATY

PODSTAWY PRAWNE
 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64)
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148, t.j. z dnia 2019.06.19)
 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481, t.j. z dnia 2019.08.08)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z 2019 r., poz. 316) (32 branże)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 639)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
RPN,PLN,PN
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności
zawodowych
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991).

PPKZSB
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2017.649 z dnia 2017.03.27)
 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP. z2019 r., poz.
276)

KZSB

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego
(Dz.U z 2017 r poz. 622) (213 zawodów) 121 zawodów 1K; 87 zawodów 2K, 5 zaw. bez K
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
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Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków,
jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu
zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Dz.U. z 2019 r. poz. 1731

SZKOŁA
POLICEALNA

Uczenie się formalne;
Uczenie się pozaformalne;
Uczenie się nieformalne samodzielne
(niezinstytucjonalizowane),
zamierzone lub niezamierzone

Kształcenie zawodowe - Szkoły branżowe
praktyczne aspekty realizacji prawa w szkołach po 1.09.2019 roku


ZAWODY SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO (32 branże, dodatkowe umiej. Z/upraw. Z.; kwalifikacje rynkowe z ZSK)



RAMOWE PLANY NAUCZANIA (T-5 z 51 do 56 godz. KZ; z 9 na 7 godz. w kl. V; 1 rozszerzenie z 14 na 8; różnica ddd; KZ min w
formie zajęć praktycznych zał. 7,10,11 i 12 i PDG po Gim – z rozp. 31.03.2017)



PODSTAWY PROGRAMOWE (215 zawodów – JEK)



PROGRAMY NAUCZANIA (może wykraczać poza PPKZ, w konsultacji z pracodawcami, org. pracodawców)



STAŻ UCZNIOWSKI (nie dla MŁ.Pr, BSI i T – art.121a Pr. ośw. I art.101 ust. zm. stosuje się dla T-4; Rozp. MEN 12.08.2019 –
zaśw.)



OBOWIĄZKOWY EGZAMIN ZAWODOWY (art. 44o, art.44q ust. 3 i 4 oraz art.44 zzzb ust.1 uso – warunek uzyskania promocji lub
ukończenia szkoły)



SZKOLENIA BRANŻOWE DLA NAUCZYCIELI (3-let. cykle - 40-godz. art. 70c ust.1 KN)



KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW



PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU UCZNIÓW I MŁODOCIANYCH



UMOWA LUB POROZUMIENIE Z PRACODAWCĄ



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE



KWALIFIKACJE W RZEMIOŚLE



CZY JESTEŚMY OTWARCI NA NOWE ŚCIEŻKI ZAWODOWE?



INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 48 GODZIN KURSU



INNOWACJE W OBSZARZE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH



FINANSOWANIE, DAROWIZNY, ŚRODKI SPECJALNE

-

Nowa organizacja szkół
II etap reformy strukturalnej
SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY oraz SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH:

 SZKOŁA POLICEALNA:
•

TRYB DZIENNY

•

TRYB STACJONARNY

•

TRYB ZAOCZNY

 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:
•

TRYB DZIENNY

•

TRYB STACJONARNY

•

TRYB ZAOCZNY

 2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w
zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego
kursu zawodowego. – art. 109 ust 2a u.P.o.
 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO + FILIA CKZ Art. 50 – 76 z.u.P.o.
 Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

STATUTY SZKÓŁ
 Podstawa prawna:
 ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe
 ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty
 Dotychczasowe statuty szkół ponadpodstawowych zachowują moc do dnia
wejścia w życie nowych, wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (art.
322 ust. 2 p.w.p.o.), ale nie dłużej niż do 30.11.2019 r.
 Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy
dotychczasowego technikum czteroletniego, zawierają postanowienia dotyczące
tych klas (art. 322 ust. 8 i 9 p.w.p.o.).
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej”
 Nowe statuty zaczną obowiązywać 1.12.2019 r.

MEN

ZSK

JAKOŚĆ
EDUKACJI
 Edukacja to nie
tylko szkoły i
uczelnie.
 Pracując i
realizując różne
pasje, przez całe
życie
zdobywamy
nową wiedzę i
umiejętności.
 W życiu
zawodowym
coraz ważniejsze
staje się ich
potwierdzanie
poprzez
wiarygodne
dyplomy i
certyfikaty.
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I stopień
generyczności

II stopień
generyczności

ERK
System
oparty na „efektach uczenia się”.
Wsparcie strategii LLL.
PRK
Uelastycznienie
systemu edukacji.
I i II st. większej integracji
Zapewnienie
wszystkich trzech sektorów edukacji
w Polsce: ogólnej, zawodowej, wyższej.
• Podstawa
opisu branż
PPKZ PPKZB
•
•
•
•

Szkolnictwo
wyższe

PLN PRN

Nauczycielski PRN
W

Polska zobowiązała się do ustanowienia Krajowej Ramy Kwalifikacji do roku 2012

U

Polska Rama Kwalifikacji
charakterystyki
I stopnia
– uniwersalne

charakterystyki
II stopnia

poziom 6–8
szkolnictwo wyższe
poziomy 1–4
edukacja ogólna

poziom 5

poziom 1–8 zawodowe

Charakterystyki a składniki opisu
charakterystyka
poziomu 2

kategorie
i aspekty

składnik opisu

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW
W PRK POZIOM 3
WIEDZA
•

ZNA I ROZUMIE - P3U_W

podstawowe fakty i pojęcia oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze
wytworów ludzkiej myśli a ponadto w określonych dziedzinach w szerszym zakresie wybrane fakty, pojęcia i
zależności elementarne uwarunkowania prowadzonej działalności

UMIEJĘTNOŚCI
•
•
•
•
•

POTRAFI - P3U_U

wykonywać niezbyt proste zadania według ogólnej instrukcji w częściowo zmiennych warunkach
rozwiązywać proste typowe problemy w częściowo zmiennych warunkach
uczyć się w części samodzielne pod kierunkiem w zorganizowanej formie
odbierać niezbyt złożone wypowiedzi, tworzyć niezbyt proste wypowiedzi
odbierać i formułować bardzo proste wypowiedzi w języku obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
•
•

JEST GOTÓW DO:- P3U_K

przynależenia do wspólnot różnego rodzaju, funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz podejmowania
podstawowych powinności z tego wynikających częściowo samodzielnego działania oraz współdziałania w
zorganizowanych warunkach oceniania działań swoich i zespołowych; podejmowania odpowiedzialności za skutki
tych działań

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK

POZIOM 4

WIEDZA ZNA I ROZUMIE - P4U_W
• poszerzony zbiór podstawowych faktów, umiarkowanie złożonych pojęć, teorii i zależności między wybranymi
zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi oraz w sferze wytworów ludzkiej myśli, a ponadto w określonych
dziedzinach w szerszym zakresie fakty, umiarkowanie złożone pojęcia, teorie i zależności między nimi
• podstawowe uwarunkowania prowadzonej działalności
UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI – P4U_U
• wykonywać niezbyt złożone zadania w części bez instrukcji często w zmiennych warunkach rozwiązywać niezbyt
proste, w pewnej części nietypowe problemy często w zmiennych warunkach
• uczyć się samodzielne w zorganizowanej formie
• odbierać złożone wypowiedzi, tworzyć niezbyt złożone wypowiedzi dotyczące szerokiego zakresu zagadnień;
• odbierać i formułować proste wypowiedzi w języku obcym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE JEST GOTÓW DO - P4U_K
• przyjmowania odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w różnych wspólnotach i funkcjonowaniem w różnych
rolach społecznych
• autonomicznego działania i współdziałania w zorganizowanych warunkach
• oceniania działań swoich i osób, którymi kieruje;
• przyjmowanie odpowiedzialności za skutki działań własnych oraz tych osób

ZSK a PRK

Rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Uruchomienie
Zintegrowanego
Rejestru
Kwalifikacji

Ustawa o ZSK

100 opisów
kwalifikacji
rynkowych - IBE
5 sektorowych ram
kwalifikacji - IBE

-spis kwalifikacji pełnych
22

GRUDNIA

2015

15

LIPCA

2016

19

LIPCA

2017

31
PAŹDZIERNIKA
2018

9+4 sektorowych ram
kwalifikacji – IBE
opisać,
uporządkować i
zebrać rożne
kwalifikacje

05 GRUDNIA
2019

SRK – RÓŻNE SKALE, JEDNA BAZA (PRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze lub branży. (art. 2, pkt 19 ustawy o ZSK (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245))

PRK, SRK A OPIS KWALIFIKACJI
Polska Rama Kwalifikacji –
zapisy poziomu 4

SRK w Sporcie –
zapisy poziomu 4

Przykładowy fragment opisu
kwalifikacji na poziomie 4 (kryteria
weryfikacji efektów uczenia się) –
Prowadzenie procesu treningu
personalnego

Zna i rozumie poszerzony zbiór
podstawowych faktów,
umiarkowanie złożonych
pojęć, teorii i zależności
między wybranymi zjawiskami

Zna i rozumie zasady stosowania
metod, form i środków w
procesie treningowym w sporcie
przy typowych celach
treningowych.

Opisuje podstawy teorii zmiany
zachowania w kontekście
wdrażania uczestnika do
zdrowego stylu życia.

Autonomicznego działania
i współdziałania w
zorganizowanych
warunkach

W swoich zadaniach
zawodowych jest gotów do
efektywnej współpracy
z małym zespołem specjalistów.

Współpracuje z innymi
specjalistami w realizacji procesu
treningowego…

SRK (TURYSTYKI, BANKOWOŚCI, SPORTU, IT, TELEKOMUNIKACJI, BUDOWNICTWA, USŁUG
ROZWOJOWYCH, PRZEMYSŁU MODY, HANDLU, ZDROWIA PUBLICZNEGO; 2019 ROL, MOT).

Kwalifikacje w rzemiośle – przykłady z ZRK
Do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zostały włączone kwalifikacje (cząstkowe; MP)
 Wizażystka /stylistka – świadectwo czeladnicze (PRK 3)
 Glazurnik – świadectwo czeladnicze (PRK 3)

 Kosmetyczka – świadectwo czeladnicze (PRK 4)
 Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze (PRK 4)
 Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze (PRK 3)
 Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze (PRK 3)
 Stolarz – dyplom mistrzowski (PRK 5)
 Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)
 Fotograf – dyplom mistrzowski (PRK 5)
 Lakiernik samochodowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)
 Elektryk – dyplom mistrzowski (PRK 5)
 Krawiec- – dyplom
mistrzowski (PRK 5)

 Optyk okularowy – dyplom mistrzowski (PRK 5)

STRUKTURA KZSZ
GRUPA 3

Technicy i inny średni personel

GRUPA 4

Pracownicy obsługi biurowej

GRUPA 5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

GRUPA 6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

GRUPA 7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

GRUPA 8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

GRUPA 9

Pracownicy przy pracach prostych

Podział zawodów na 10 grup wielkich
7 2 3 1 0 3 Mechanik pojazdów samochodowych
Pierwsze cztery cyfry są określają wielką grupę (pierwsza cyfra),
dużą (dwie pierwsze cyfry) i średnią (trzy cyfry): Mechanicy maszyn
i urządzeń. Czwarta cyfra w połączeniu z poprzednimi wskazuje
grupę elementarną.
Dwie ostatnie cyfry wskazują miejsce zawodu (specjalności) w grupie
elementarnej

Ustalanie zawodów
 Ustalając zawód, dyrektor musi uzyskać opinię wojewódzkiej rady rynku pracy oraz
zawrzeć umowę lub porozumienie z pracodawcą, którego działalność jest związana z
danym zawodem lub branżą. Nie dotyczy BSII.
 Opinie wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy wydane przed 1.01.2019 r.
zachowują moc do 31.08.2022 r.
 Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy po 1.01.2019 r. będzie musiała uwzględniać
prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.
 Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię na 5 lat.

 Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w
danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy
zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1. –art. 68 ust. 7b. u.P.o.

Wykształcenie - art. 20 ust. 2 UPO
Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która:
 1) ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
 2) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:
a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo
potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej
szkole I stopnia, lub

c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe.

Wykształcenie - art. 20 ust. 3 UPO
3. Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:
 1) ukończyła branżową szkołę II stopnia albo

 2) spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała
egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:
a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym
zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z
kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym
zawodzie, lub
b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające
kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz
z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym
zawodzie, lub
c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w
zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Klasyfikacja zawodów i szkolnictwo
branżowe od 1 września 2019 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w
zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - Dz. U.
poz. 316 – określa dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
przyporządkowanych do 32 branż:
 ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – Załącznik nr 1
 klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego – Załącznik nr 2
 zawody przyporządkowane do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone
w klasach I i semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe
Rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r. wprowadzające podstawę programową szkolnictwa
branżowego:
 uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, opisane są w nim wymagania, które
potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie
 wzmacnia drożność systemu - umożliwia drogę dalszego rozwoju zawodowego np. w
zawodach: betoniarz-zbrojach, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanej – BSII-BUD.14.
 zawiera propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać
jako dodatkową ofertę w danym zawodzie
W przypadku kształcenia ustawicznego nowe rozporządzenia stosuje się na:
 kursach umiejętności zawodowych od 1.09.2020 r., a dotychczasowe do 31.12.2020 r.
-art. 84 z.u.P.o.
 turnusach dokształcania młodocianych pracowników od 1.09.2019 r., a dotychczasowe
do 31.08.2021 r. -art. 86 z.u.P.o.
 KKZ od 1.09.2020 r., a dotychczasowe do 31.12.2020 r. - art. 87 z.u.P.o.

Szkolnictwo branżowe – 2019 BRANŻA MEC

RPN,PLN,PN
PPKZSB

KZSB

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej
szkoły
Ustawa o systemie oświaty
art. 64 ust. 1

Ustawa z dnia 16 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe
art. 109 ust. 1

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach
2) zajęcia rozwijające zainteresowania
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku
i uzdolnienia, zajęcia dydaktycznoszkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;
-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
dla uczniów wymagających szczególnego
wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
pedagogicznej;
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
3) w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe – praktyczna nauka zawodu;

b)

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia prowadzone w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno--pedagogicznej;

zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Kolor niebieski – zapisy utrzymane bez zmian; kolor czerwony – wprowadzone zmiany

DUZ - Dodatkowe umiejętności zawodowe
 Na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę programową – różnica między sumą
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określonych w
ramowych planach nauczania a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w tym
zawodzie szkolnictwa branżowego – art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e u.P.o.
Godziny te mogą być przeznaczone na:
 przygotowanie uczniów do uzyskania DUZ przydatnych do wykonywania określonego zawodu,
których zdobycie jest określone odrębnymi przepisami: np. operatora wózków widłowych,
dodatkowych uprawnień SEP, itp.,
 przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej określonej w ZSK,
 nabywanie przez uczniów DUZ związanych z nauczanym zawodem, zwiększających szanse na
zatrudnienie, rozumianych jako dodatkowe umiejętności, dla których zostaną określone zestawy
celów kształcenia i treści nauczania w formie oczekiwanych efektów kształcenia, które zostaną
określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego,
 utrwalanie przez uczniów materiału objętego programem nauczania dopuszczonym do użytku w
danej szkole.

Arkusz organizacyjny – zasady opracowywania
 Nieformalne

 Formalne – zarządzenie (uchwała zarządu) w sprawie wprowadzenia
standardów organizacyjnych w szkołach i placówkach
 Podstawą prawną dla formalnego wprowadzenia zasad opracowywania
arkuszy czy standardów organizacyjnych nie może być żaden z przepisów
ustawy Prawo oświatowe ani ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W
zakresie trybu finansowania szkół i placówek samorządowych u.f.z.o. odsyła
do odrębnych przepisów.
 Podstawę stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - oraz zasady przygotowywania budżetu, w tym
opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych - I etap
opracowywania planu finansowego jednostki na następny rok
(szczegółowość, terminy, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały
informacyjne Zarządu dla JST)

RPN technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

RPN BS I

GIM

SP

RPN Szkoła Policealna

 tygodniowy rozkład zajęć

-

-

 semestralny rozkład zajęć

PPKZSB - Minimalna liczba godzin kształcenia
w zawodzie SP (680-1600) a KKZ (855)
KKZ AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji min. 910 godz. x 65% = 591,5 godz. + 280 godz. x 65% = 182 godz. + 8 tyg. PZ

Nazwa jednostki efektów kształcenia
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
EKA.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.01.2. Podstawy administracji i prac biurowych
EKA.01.3. Sporządzanie dokumentów dotyczących
spraw administracyjnych
EKA.01.4.
Przygotowywanie
i
prowadzenie
postępowania administracyjnego
EKA.01.5. Sporządzanie analiz i sprawozdań
EKA.01.6. Język obcy zawodowy
Specjalizacja
Godzin z ramowego planu nauczania 2019
EKA.01.7. Kompetencje personalne i społeczne2)
EKA.01.8. Organizacja pracy małych zespołów2)
Liczba tygodni przeznaczonych
na
zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin)

realizację

PPKZ l. Forma
godzin dzienna
32
32

Forma
Forma
stacjonarna zaoczna
32

16

98

128

96

50

416

448

416

216

384

416

384

198

320
64

320
64
192

192
64

166
34

1314

1600
Klasa I-25

1184
Klasa I-18

680
Kl.1- 165

II-25

II-19

Kl.2-175

praktyk 4-8 tyg. (140- 4 tyg. (140
280 godzin)

godzin)

4 tyg. (140
godzin)

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu
zawodowym, w tym w realizacji PNZ
Prawo Oświatowe Art.68 ust. 7: Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z
wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z OP ustala zawody, w których kształci szkoła,
po:
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy – WRRP - o zasadności kształcenia
danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz

w

2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą
indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem
lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, na co najmniej cykl kształcenia
 Zgodnie z art. 68 ust. 7a pr. ośw. opinia WRRP nie jest wymagana w przypadku:
1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym,

2) organizowania w BSI oddziału wyłącznie dla młodocianych pracowników (oddział
wielozawodowy).
 Uzyskanie ponownej opinii WRRP jest wymagane również w przypadku, gdy na dany zawód
występuje nadwyżka zapotrzebowania, zgodnie z prognozą ministra

Obowiązkowa współpraca z pracodawcami
 Współpraca z pracodawcą:
 tworzenie klas patronackich;
 przygotowanie propozycji programu nauczania zawodu;
 realizacja kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;
 wyposażenie warsztatów lub pracowni szkolnych;
 organizacja egzaminu zawodowego;
 doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym
organizowanie szkoleń branżowych;
 realizacja doradztwa zawodowego i promocja kształcenia
zawodowego.
 Art. 68 ust. 7c UPO

Instrumenty współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami
 TARGI PRACY
 KONWENT

 AKTYWNE POSZUKIWANIE NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ
 BIURA KARIER
 WARSZTATY GRUPOWE

 MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW
 DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 GRY – KONCEPCJA ŁĄCZENIA EDUKACJI I ROZRYWKI

 FESTIWALE TECHNIKI I NAUKI
 RAMY JAKOSCI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWGO

Umowa o PNZ
art.120a. Ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. UPO
W związku ze skierowaniem młodocianego pracownika (UMOWA O PRACĘ), zatrudnionego w celu
przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I
stopnia
Pracodawca Pan /Pani................................................................................................................
oraz Dyrektor Szkoły Pan /Pani ………..........................................…………….................…
ustalili:
Zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę wynika z programu nauczania
zawodu opracowanego na bazie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz.U. z 2019 r. Poz.991)
Dni tygodnia, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy – warianty-wypełnić jeden*):
a) Zajęcia praktyczne u pracodawcy odbywają się w ustalone w tygodniowym rozkładzie zajęć w dni tygodnia
tj.:
w I roku nauki …..........dni, w II roku nauki..............dni, w III roku nauki..............dni.
b) Zajęcia praktyczne w okresie 3 lat nauki zawodu odbywają się w systemie przemiennym tj. tydzień zajęć
teoretycznych w szkole, tydzień zajęć praktycznych u pracodawcy.
c) Zajęcia praktyczne w systemie przemiennym tj. tydzień zajęć teoretycznych w szkole, tydzień zajęć
praktycznych u pracodawcy odbywają się w ….. roku nauki.....dni, a w ...... roku nauki......dni, w ...... roku
nauki.....dni.
Strony będą monitorowały realizację programu nauczania zawodu w formach ustalonych w porozumieniu o
monitorowaniu realizacji programu nauczania zawartym w dniu ………………….

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
ODBYWANEGO W FORMIE NAUKI ZAWODU (UPO art. 122a)
Pracodawca (dane …) kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustala z :
Dyrektorem Branżowej Szkoły I Stopnia ………………………
1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu
nauczania zawodu;
2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy:
3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.
Odnośnie pkt. 1 ustala się, że uczeń powinien podczas nauki zawodu realizować wszystkie treści programu
nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole.
Odnośnie pkt. 2-liczba dni w tygodniu ,w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy określa się
dla każdej z klas, i tak w klasie 1: jeden lub dwa dni w tygodniu w zależności od wieku ucznia, w klasie 2 i 3
dwa dni w tygodniu.
Odnośnie pkt. 3- realizacja programu nauczania zawodu będzie monitorowana w postaci kontroli dziennika
praktycznej nauki zawodu oraz raportu z realizacji pp w okresach półrocznych ( semestralnych).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zamianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245) w art. 120 a pkt.1 i 2.

PEŁNOMOCNICTWO
Realizując wymóg art. 120a. ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z
2017r., poz.59 z późniejszymi zmianami) upoważniam:
Kierownika Biura Cechu Panią ….,

działającą na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych w …..
do podpisania w moim imieniu Porozumienia z:
Dyrektorem …..

określającego sposób monitorowania realizacji programu nauczania.
Pełnomocnictwo obejmuje również podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do
efektywnego monitorowania realizacji programu nauczania zawodu w związku z
zatrudnieniem przeze mnie pracowników młodocianych w celu przygotowania
zawodowego.

POROZUMIENIE O MONITOROWANIU REALIZACJI
PROGRAMU NAUCZANIA (wymiana informacji)
(pkt.3) „Ustaleń na podstawie art.120a. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz.59 z późn. zm.)”, stanowiących załącznik nr 5 do Umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego

z dnia 01.09.2019 r.
zawarte pomiędzy:
Cechem Rzemiosł Różnych ……
działającym, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w imieniu pracodawców-rzemieślników
zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w
formie nauki zawodu i skierowanych na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy
- reprezentowanym przez Kierownika Biura Cechu – ….
a szkołą/……., w której młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
odbywanego w formie nauki zawodu u pracodawców-rzemieślników realizują, zgodnie z w/w
przepisami, dokształcanie teoretyczne w branżowej szkole I stopnia
reprezentowaną przez Dyrektora ……………..

monitorowanie

ODDZ - Turnus dokształcania młodocianych pracowników
 Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą
być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z
wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz
w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody,
w których kształci szkoła;
2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.– art. 117 ust 2c
u.P.o.
 Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej,
stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Turnus
dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony
wyłącznie w formie dziennej. – art. 117 ust 3 u.P.o.

Nowe zadanie kuratora oświaty
 Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie
oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w
szczególności:
 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących
młodocianymi pracownikami; – art. 51. ust. 1. u.P.o.
 Ma to na celu optymalne wykorzystanie sieci podmiotów realizujących to zadanie.

 Współpraca pomiędzy kuratorami będzie niezbędna zwłaszcza w przypadku
zawodów, dla który brak będzie możliwości zorganizowania turnusu na danym terenie
oraz w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, dla których niezbędne będzie
dostosowanie warunków kształcenia.
 Ma ona polegać na wymianie doświadczeń pomiędzy kuratorami oświaty,
synchronizacji organizacji turnusów, w tym na opracowywaniu harmonogramów.

Decyzja o dopuszczeniu programu nauczania do użytku
w szkole
Na podstawie art. 22a ust. 6-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481
t.j. z dnia 2019.08.08) oraz § 33 ust. 3 statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego
w Czarnkowie (uchwała XL/310/2002 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 marca
2012 roku, ze zmianami) i uchwały rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Józefa Nojego w Czarnkowie z dnia 27 (29) sierpnia 2019 roku w sprawie wydania opinii na temat
programów nauczania przedłożonych przez nauczycieli.
DOPUSZCZAM
do użytku w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w cyklu edukacyjnym 2019 – ...

program nauczania dla zawodu ..... przygotowany dla oddziałów ..... przez zespół nauczycieli w
składzie:
........
Program nauczania obowiązuje od roku szkolnego 2019-2020.
Program może być stosowany w latach następnych dla klas pierwszych ...... do czasu
wprowadzenia, odrębną decyzją - modyfikacji lub zmian.

Wzmocnienie nadzoru dyrektora szkoły nad
jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców
UPO, art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu
przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu,
kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:
1)
2)
3)

zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę,
wynikający z programu nauczania zawodu;
liczbę dni w tygodniu,
u pracodawcy;

w

których

zajęcia

praktyczne

odbywają

się

sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania
zawodu.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.”

Obowiązek złożenia przez osobę prowadzącą
naukę zawodu oświadczenia o niekaralności
 „Art.120. ust.3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która
nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077),
przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669), albo
wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub
zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania
się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej
praktyczną naukę zawodu.”

Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów kształcenia dla
zawodów – wykaz MEN
Art.122. ust. 2. Wysokość kwoty dofinansowania
młodocianego pracownika wynosi:

kosztów

kształcenia

jednego

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36
miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny
miesiąc kształcenia.
Art. 122 ust.2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, …wysokość kwoty
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, … wynosi
do 10 000 zł.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r.
 Wojewódzkie rady rynku pracy będą wydawały opinię o zasadności
kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu
się z prognozą.
 Kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który
rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł,
o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia
 Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje:
1) część I określającą cele i zakres oddziaływania prognozy;

2) część II określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy;
3) część III określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników
w zawodach
szkolnictwa
branżowego na wojewódzkim rynku pracy.
-

Prognoza - KRAJOWY RYNEK PRACY - cz. II
 Automatyk 731107

 Technik automatyk 311909

 Elektromechanik 741201

 Technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym 311407

 Elektronik 742117
 Elektryk 741103

 Technik elektroenergetyk transportu
szynowego 311302

 Kierowca mechanik 832201

 Technik elektronik 311408

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

 Technik elektryk 311303

 Mechatronik 742118

 Technik energetyk 311307

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych 814209

 Technik mechanik 311504
 Technik mechatronik 311410

 Operator obrabiarek skrawających 722307

 Technik programista 351406

 Ślusarz 722204

 Technik transportu kolejowego 311928

 Cz. III. Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne
zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim (46 zawodów)
 Cz. III. Wykaz zawodów
szkolnictwa
branżowego, dla których prognozowane jest umiarkowane
zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim (103 zawody)

PNZ a staż uczniowski
Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz.U.2019.391 ze zm.) zmiana z dnia 3 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.639) określa:
 warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu;
 zakres spraw określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą
a podmiotem przyjmującym uczniów na pnz;
 przeznaczenie środków finansowych, które szkoły przekazują podmiotom przyjmujących
uczniów na pnz;
 kwalifikacje i uprawnienia osób prowadzących pnz;
 ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów pnz.
Art. 121a ust. 1-3 UPO
 W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych
niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie
technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami
mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany „stażem
uczniowskim”.
 Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, zwane „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”, zawiera z uczniem albo
rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski

Jaki model wybrać?
Kształcenie
teoretyczne

szkoła lub ośrodek dokształcania
i doskonalenia zawodowego (MP)

Pracodawca/indywidualne gospodarstwo
rolne/rzemiosło

Uczeń

Zajęcia praktyczne

Szkoła/pracownia szkolna

CKZ/pracownia szkolna/warsztaty
szkolne/placówka kształcenia
ustawicznego/CKP

Przykładowe modele wsparcia rozwoju wiedzy
technicznej przez firmy w Regionie Wielkopolska
Zespół Szkół
Technicznych
w Ostrowie Wlkp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MAHLE
POLSKA
Sp. z o.o.

stała współpraca w oparciu o umowę lub porozumienie
współpraca nieformalna bez stałych umów lub porozumień

1

2

2

3

4

5

Zespół Szkół
Transportowo –
Elektrycznych
w Ostrowie Wlkp

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Ostrowie Wlkp.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

STEICO
CEE Sp.
z o.o.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Nojego
w Czarnkowie

stała współpraca w oparciu o umowę lub porozumienie

Źródło: Maciej Szafrański, Models of supporting the technical knowledge development by the entrepreneurs in Wielkopolska Region– the qualitology approach

Organizacja kształcenia zawodowego
Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: OPERATOR

OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307
Nazwa i symbol kwalifikacji: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Nazwa przedmiotu kształcenia
zawodowego
Bezpieczeństwo, higiena i organizacja pracy
Język obcy zawodowy
Techniki wytwarzania
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy sterowania i regulacji maszyn i
urządzeń
Technologia obróbki skrawaniem
Podstawy działalności gospodarczej

Kształcenie zawodowe
teoretyczne

Liczba godzin w poszczególnych
latach nauki
I

II

96

Teoria/ODDZ-CKZ
Teoria/ODDZ-CKZ
Teoria/ODDZ-CKZ
Teoria/ODDZ-CKZ

16
32

32

32

Uwagi o realizacji

III

16

56

Razem

32
32

40
56

32

88

Teoria/ODDZ-CKZ

40

40

112

32

32

Teoria/ODDZ-CKZ
Teoria/ODDZ-CKZ

136

136

136

408

25%

248

440

504

1192

Zajęcia praktyczne –
zakład pracy

248

440

504

1192

75%

Zajęcia praktyczne
Dział 1. …..
Dział 2. …..
Dział 3. ……

Kształcenie zawodowe praktyczne

Plan nauczania praktycznej nauki zawodu
koncepcja Szkoła – CKP – Zakład pracy

-

PLANOWANIE REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

-

-

PPKZ

Tygodniowy rozkład zajęć – technik mechatronik

Akademia Dyrektora-Kołobrzeg, 5-6.12.2019 r.

810

ELM.03

390

ELM.06

RPN BSII GIM

544 godz.

928 godz.

KKZ
MEC.09
.

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi
K1 - 840

godz.

TM- MEC.09.
Organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń: 234-360 godz. KKZ
-

RPN BSII SP
1368 godz.

864 godz.

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - 215 do 330
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur -273 do 420
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - 312 do 480
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 345 do 530
-

-

KKZ

RPN LO dla dorosłych

-

-

47 tj. ok. 1608 godz.

Koncepcja kształcenia ustawicznego
 Kształcenie i szkolenie formalne obejmuje:
• kształcenie ogólne i zawodowe prowadzone w systemie oświaty,
• kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych oraz w formach pozaszkolnych -uso,
• kształcenie wyższe,
• kształcenie i szkolenie post - akademickie w ramach kształcenia wyższego oraz
działalności naukowej jednostek badawczo - rozwojowych, szkół wyższych i PAN,
• wszelkiego rodzaju szkolenia- uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania zawodów,
• wszelkiego rodzaju szkolenia dające uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
wybranych czynności pozazawodowych.
Umożliwienie szkołom organizacji krótszych form kursowych art.117 Prawo oświatowe
 1a. 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) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
- i kwalifikacji
umiejętności
zawodowych.

WAD- Model doświadczalny (PNZ),
czy innowacyjny?
Model doświadczalny w nauce to
uproszczona lub zmniejszona
wersja rzeczywistego układu
używana z powodów
ekonomicznych lub zasadniczych
w celu badania zachowania się
układu rzeczywistego.

TOtwarci na zmiany – modele PNZ
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK
Konstruktor oprzyrządowania i narzędzi
Kontroler jakości
Mechanik budowy maszyn
Mechanik
Mechanik metalurg
Mechanik metalurgiczny
Mechanik odlewnik
Mechanik precyzyjny
Mechanik samochodowy
Mechanik serwisu
Mechanik skrawarz
Mechanik spawacz
Mechatronik samochodowy
Technik mechanik - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa
Technik mechanik - maszyny i urządzenia budowlane, drogowe i melioracyjne
Technik mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali
Technik mechanik - maszyny i urządzenia do oczyszczania miast
Technik mechanik - maszyny i urządzenia dźwigowo-transportowe
Technik mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne
Technik mechanik - maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
Technik mechanik - maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze
Technik mechanik - maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia
Technik mechanik - maszyny i urządzenia poligraficzne
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu drzewnego i papierniczego
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu elektrotechnicznego i

Otwarci na zmiany – modele PNZ
311504Technik mechanik

Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego

311504Technik mechanik

311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik
311504Technik mechanik

Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu lekkiego
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych i ceramiki
szlachetnej
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
Technik mechanik - maszyny i urządzenia przemysłu szklarskiego
Technik mechanik - maszyny i urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej
Technik mechanik - mechanika precyzyjna
Technik mechanik - obróbka cieplna
Technik mechanik - obróbka plastyczna
Technik mechanik - obróbka skrawaniem
Technik mechanik - silniki spalinowe

311504Technik mechanik

Technik mechanik - spawalnictwo

311504Technik mechanik
311504Technik mechanik

Technik mechanik - środki transportu samochodowego
Technik mechanik - środki transportu szynowego

311504Technik mechanik

Technik technolog obróbki plastycznej metali

311504Technik mechanik

Technik utrzymania ruchu

311504Technik mechanik

Technolog mechanik

311504Technik mechanik

Technolog technik obróbki skrawaniem

Monter systemów
712613 rurociągowych

MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

712613

Instalator rurociągów górniczych

712613

Instalator rurociągów okrętowych

712613

Instalator rurociągów przemysłowych

712613

Konserwator rurociągów górniczych

712613
712613
712613
712613

Konserwator rurociągów okrętowych
Konserwator rurociągów przemysłowych
Monter rurociągów górniczych
Monter rurociągów okrętowych

712613

Monter rurociągów przemysłowych

712613

Obchodowy gazociągów

722307OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
722307Dłutowacz
722307Frezer
722307Operator CNC
722307Operator obrabiarek konwencjonalnych
722307Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722307Piłowacz metalu
722307Polerowacz wyrobów metalowych

722307Strugacz
722307Szlifierz metali
722307Tokarz
722307Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722307Wiertacz palowy
722307Wiertacz w metalu
722307Wytaczarz

Branża MEC
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
721301 Blacharz
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal
722101 Kowal

BLACHARZ
Blacharz krajacz
Blacharz lotniczy
Blacharz okrętowy
Blacharz
renowator
zabytków
Blacharz
samochodowy
Gięciarz blach
Pozostali
blacharze
KOWAL
Gratowacz odkuwki
Kowal konstrukcji
okrętowych
Kowal konstrukcji
stalowych
Kowal matrycowy
Kowal okrawacz
Kowal okrętowy
Kowal operator
kuźniarek
Kowal operator młotów
mechanicznych
Kowal resorowy
Młotowy

Pracownik pomocniczy
932916 mechanika
Pracownik pomocniczy
932917 ślusarza
722204 Ślusarz ŚLUSARZ
722204 Ślusarz Gratowacz
Konserwator
sprzętu
722204 Ślusarz mechanicznego
722204 Ślusarz Mechanik ślusarz
Ślusarz galanterii
722204 Ślusarz metalowej
722204 Ślusarz Ślusarz grawer
722204 Ślusarz Ślusarz krajacz
722204 Ślusarz Ślusarz maszynowy
722204 Ślusarz Ślusarz mechanik
722204 Ślusarz Ślusarz monter
722204 Ślusarz Ślusarz odlewni
722204 Ślusarz Ślusarz polernik
722204 Ślusarz Ślusarz spawacz
722204 Ślusarz Ślusarz tłoczarz
722204 Ślusarz Ślusarz wiertacz
Ślusarz wyrobów
722204 Ślusarz artystycznych
722204 Ślusarz Traser

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

814209Aparatowy komór wulkanizacyjnych

MEC

Aparatowy produkcji folii z tworzyw sztucznych
Aparatowy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych
Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
Ekstruderowy
Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
Formowacz kształtek styropianowych
Formowacz kształtek tapicerskich
Formowacz ortopedyczny wyrobów z tworzyw
Kalandrowy gumy
Kalandrowy gumy i tworzyw sztucznych
Kalandrowy tworzyw sztucznych
Mechanik tworzyw sztucznych
Naprawiacz opon
Naprawiacz wyrobów gumowych
Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
Operator ekstruderów do gumy i tworzyw sztucznych
Operator kalandrów do gumy
Operator kalandrów do gumy i tworzyw sztucznych
Operator kalandrów do tworzyw sztucznych
Operator kalandrów do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operator kalandrów do wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator komory wulkanizacyjnej
Operator kotła wulkanizacyjnego
Operator kotłów i komór wulkanizacyjnych
Operator linii produkcji styropianu
Operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator mieszarek zamkniętych do gumy i tworzyw sztucznych
Operator mieszarek zamkniętych do tworzyw sztucznych
Operator nalewarek do spodów PU
Operator pras do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
Operator urządzeń do mechanicznej obróbki wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do mechanicznej obróbki wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych i mieszanek lateksowych
Operator urządzeń zgrzewających
Operator walcarek do gumy i tworzyw sztucznych
Operator walcarek do tworzyw sztucznych
Operator walcarek i mieszarek zamkniętych do gumy i tworzyw sztucznych
Operator wtryskarek
Operator wytłaczania (ekstruzji)
Operator wytłaczarek do gumy i tworzyw sztucznych
Operator wytłaczarki (ekstrudera)
Urabiacz mieszanek gumowych
Walcownik mieszanek chemicznych
Wulkanizator
Wytłaczarkowy tworzyw sztucznych

723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310
723310

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Konserwator maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Konserwator maszyn i urządzeń do obróbki metali
Konserwator maszyn i urządzeń górniczych
Konserwator maszyn i urządzeń przemysłowych
Konserwator urządzeń technicznych
Mechanik budowy maszyn
Mechanik hydraulik
Mechanik hydrauliki siłowej
Mechanik i konserwator urządzeń mechanicznych
Mechanik konserwator
Mechanik konserwator górniczych aparatów ratowniczych
Mechanik konserwator maszyn i urządzeń
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Mechanik maszyn i urządzeń celulozowo-papierniczych
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
Mechanik maszyn i urządzeń gazowniczych
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
Mechanik maszyn i urządzeń hutniczych i odlewniczych
Mechanik maszyn i urządzeń poligraficznych
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu elektrotechnicznego i
elektronicznego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu odzieżowego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłu włókienniczego
Mechanik maszyn i urządzeń wiertniczych
Mechanik naprawy maszyn i urządzeń
Mechanik turbin i turbozespołów
Mechanik urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

MEC – z danych GUS 2019

nazwa zawodu

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
pracownikówjednostek, poszukiwanych jednostek,
zatrudnionych
jednostek,
planowane
które wykazały w zawodach które wykazały pracowników które planują
przyjęcia (w
przyjęcia
zatrudnionych zgodnie z KZSZ poszukiwanie w zawodach
pracowników zgodnie z KZSZ pracowników perspektywie
w zawodach
rocznej) w
(w
w zawodach
zgodnie z KZSZ
zawodach
perspektywie
zgodnie z KZSZ
rocznej) w zgodnie z KZSZ
zawodach
zgodnie z KZSZ

Liczba
Liczba
pracownikówjednostek,
planowane
które planują
przyjęcia (w
przyjęcia
pracowników perspektywie
trzyletniej) w
(w
zawodach
perspektywie
trzyletniej) w zgodnie z KZSZ
zawodach
zgodnie z KZSZ

Technik mechanik

14198

100004

2307

6687

1571

6171

832

5576

Monter systemów
rurociągowych

742

5623

121

476

114

467

70

492

Blacharz

652

3853

50

230

48

165

141

350

Kowal

131

1128

12

45

19

94

14

179

Ślusarz

18140

173565

4290

14140

3186

9729

2183

11887

Operator obrabiarek
skrawających

8818

104678

2087

8693

1412

6661

958

9434

Mechanik-monter
maszyn i urządzeń

8628

87408

945

6007

992

5904

892

9946

Technik
mechanik
SIO 2019
476 wpisów

Kiedy mówimy o innowoacyjności?
 innowacyjność - jako cecha czegoś lub kogoś rewolucyjnego
 innowacyjność - w kontekście czegoś innowacyjnego
 innowacyjność - w odniesieniu do dobrego pomysłu
 innowacyjność - jako cecha czegoś nietypowego
 innowacyjność - jako coś niebywałego
 innowacyjność - w kontekście oryginalności czegoś

 innowacyjność - jako cecha osoby odkrywczej
 innowacyjność - w odniesieniu do podążania z duchem czasu
 innowacyjność - jako cecha charakteryzująca osobę odkrywczą
 innowacyjność - w kontekście czyjejś pomysłowości
 innowacyjność - w kontekście odkrywczości
 innowacyjność - jako twórcza fantazja

Innowacyjność jako coś rewolucyjnego
 Która z tych cech powinna towarzyszyć PNZ najbardziej?
•

nieschematyczność,

•

nowatorstwo,

•

nowoczesność,

•

oryginalność,

•

eksperymentatorstwo,

•

pomysłowość,

•

racjonalizatorstwo,

•

niestereotypowość,

•

nieszablonowość

 A czy tak było z naszym PNZ?

Co zostało uruchomione dla PNZ
Model, katalog i profil kompetencyjny - zależności

Opisy zawodów
Katalog kompetencji
Definicje i opisy

Profile kompetencyjne

Metodologia
identyfikacji i pomiaru
kompetencji

Zastosowanie
kompetencji

+ rekomendacje do zmian prawa
oświatowego.

Ocena kompetencji miękkich

PROGRAM ZAWODU I WYBÓR ADRESATA
1. Zasady organizacyjne programów:
 Przedmiotowe
 Blokowe
 Tematyczne
2. Ustalenie przyszłego użytkownika programu:
 Program masowy
 Program elitarny
3. Ustalenie proporcji treści z podstawy do innych treści programu:
 Minimalistyczne zagospodarowanie
Maksymalistyczne zagospodarowanie
Pośrednie zagospodarowanie
4. Zasada segmentacji treści:
 Całościowe
 Modularne (moduły tematyczne, kompetencyjne, moduły o zwiększającym się
poziomie trudności)
5. Uszeregowanie treści:
 Program liniowy /krok po kroku/
 Program spiralny /powtarzane są treści w kolejnych cyklach/
 Program rozgałęziony /ramka korektywna programu – algorytm z powrotem/
 Program mieszany /małe dawki i całe bloki informacyjne – problemy/

Pięć pytań, które zmieniają wszystko
Czego możemy robić WIĘCEJ, aby osiągnąć cel?
Czego możemy robić MNIEJ, aby osiągnąć cel?
Co możemy robić INACZEJ, aby osiągnąć cel?
Co możemy PRZESTAĆ robić, aby osiągnąć cel?
Co możemy ZACZĄĆ robić, aby osiągnąć cel?
-

-

Jednostki efektów kształcenia w zawodzie

branża mechaniczna (MEC)

Nazwa i oznaczenie jednostek efektów kształcenia
BHP – MEC.08.1.
jednostki typowe dla kwalifikacji – MEC.08.2.,
kwalifikacja pierwsza (ślusarz MEC.08.3., MEC.08.4., MEC.08.5., MEC.08.6.
JOZ – MEC.08.7
w TM)
KPS – MEC.08.8.
nie wskazano OMZ -kwalifikacja jest realizowana w BSI
BHP – MEC.09.1.
jednostki typowe dla kwalifikacji – MEC.09.2.,
MEC.09.3., MEC.09.4., MEC.09.5.
kwalifikacja druga
JOZ – MEC.09.6
KPS – MEC.09.7.
OMZ – MEC.09.8.
Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

• JEK dotyczące podstaw danego zawodu i zawierająca te same treści w pierwszej oraz drugiej
kwalifikacji, nie jest powtarzana, jeśli kształcenie w tym zawodzie odbywa się w szkole. W każdej
kwalifikacji realizuje
się- KPS i JOZ dostosowując je odpowiednio do zakresu danej kwalifikacji.

Program nauczania dla zawodu opisany efektami kształcenia i kryteriami weryfikacji
WIEDZA

Zasób usystematyzowanych sądów
(opisów faktów, teorii oraz zasad
postepowania) będących wynikiem
poznawczej dzielności człowieka

KWALIFIKACJA / MODUŁ KSZTAŁCENIA
Określony zestaw efektów uczenia się,
zgodnych z ustalonymi standardami,
których osiągniecie zostało formalnie
potwierdzone przez upoważnioną
instytucję (dyplom, świadectwo, certyfikat)

Zdolność do stosowania
wiedzy i korzystania
z know-haw w celu
wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów

Udowodniona (w pracy
nauce oraz rozwoju
osobistym) zdolność
stosowania posiadanej
wiedzy i umiejętności
z uwzględnieniem
zinternalizowanego
systemu wartości.
(odpowiedzialność
i autonomia)

UMIEJĘTNOŚCI

Jednostki efektów
kształcenia pogrupowane w
przedmioty lub moduły
-

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Program nauczania
USO Art. 3. [Definicje]
13c) programie nauczania zawodu - należy przez to

• przedmiot 1, 2, 3
….. kl. I/II

• Przedmiot 1, 2, 3
……… kl. I

rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia

i treści nauczania ustalonych w:
a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego, w formie oczekiwanych
efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie
kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy
- Prawo oświatowe; program nauczania zawodu
zawiera także programy nauczania do
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez
dyrektora szkoły - w przypadku szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a
lit. a ustawy - Prawo oświatowe,

wiedza
podstawowa

• przedmiot 1, 2, 3
……. kl. III
• EGZAMIN Z
PIERWSZEJ
KWALIFIKACJI

umiejętność
zastosowania
wiedzy i
kompetencji do
wykonanie
czynności
docelowychzadań
zawodowych

wiedza,
umiejętności,
kompetencje
personalne i
społeczne

zastosowanie
wiedzy i
kompetencji w
praktycznym
działaniu

• przedmiot 1, 2, 3.
…. kl. II

Program nauczania zawodu
Program nauczania zawodu zawiera następujące elementy:
 charakterystyka programu ( w tym uzasadnienie wyboru programu
przedmiotowego o strukturze spiralnej);
 cele kształcenia w zawodzie;

 plan nauczania zawodu;
 programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawierające:
 szczegółowe cele kształcenia,
 materiał nauczania,
 uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania,
 wykaz podstawowych środków dydaktycznych oraz wykaz literatury;
 Projekt ewaluacji programu nauczania zawodu.
Wybór odpowiedniej koncepcji czy struktury programu nauczania jest uzależniony
w dużej mierze od możliwości organizacyjnych i warunków realizacji szkół
prowadzących kształcenie w zawodach ale także od wiedzy i umiejętności
nauczyciela realizującego ten program.

Programy nauczania zawodu
 Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
27) programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć program, o którym mowa
w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;
 Program nauczania zawodu realizowany w szkole uwzględnia wszystkie elementy
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przy czym
treści nauczania wynikające z efektów kształcenia realizowanych w pierwszej
kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami
nauczania wynikającymi z efektów kształcenia realizowanych w drugiej kwalifikacji
wyodrębnionej w tym samym zawodzie, nie są powtarzane, z wyjątkiem efektów
kształcenia dotyczących języka obcego zawodowego oraz kompetencji
personalnych i społecznych, które powinny być dostosowane do zakresu drugiej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. (…)

Kompetencje kluczowe
2012
(1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
(2) porozumiewanie się w językach obcych,
(3) kompetencje matematyczne oraz
podstawowe, kompetencje naukowe
i techniczne,
(4) kompetencje informatyczne,
(5) kompetencje uczenia się,
(6) kompetencje społeczne i obywatelskie,
(7) inicjatywność i przedsiębiorczość,
(8) świadomość i ekspresja kulturalna.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

2018
kompetencje w zakresie czytania i pisania;
kompetencje językowe;
kompetencje matematyczne oraz
kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii;
kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w
zakresie uczenia się;
kompetencje obywatelskie;
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
kompetencje w zakresie świadomości i
ekspresji kulturalnej.

ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie (2018/C 189/01)

Umiejętności kluczowe
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum
ogólnokształcącym i technikum należą:
 1) myślenie - interakcja wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie,
wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Rozwijanie typów myślenia:
analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego,
abstrakcyjnego - myślenie percepcyjne i myślenie pojęciowe dla wszechstronnego rozwoju ucznia;
 2) czytanie - umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi
- umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego
uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;
 3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, w mowie, jak i w piśmie;
 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i
narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i poruszanie się w cyberprzestrzeni;
 6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz
wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
 7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;
 8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

CELE – Postawy – korelacja PPKO i PPKZ
Technikum: Opis wiadomości i umiejętności w języku efektów uczenia się, zgodnie z PRK
 Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: szkolny zestaw programów nauczania i program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły - muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
BSI: Celem edukacji w BSI jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak
w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie
ogólne w BSI otwiera proces uczenia się przez całe życie; ma za zadanie wyposażyć uczniów w
odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie
podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację
kształcenia w BSII, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
 PPKO- postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej; postawy: obywatelskiej,
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Od koncepcji do ewaluacji
program nauczania
zawodu

cele kierunkowe

podział na przedmioty

materiał nauczania

warunki realizacji
programu

ewaluacja przedmiotu
ewaluacja zawodu

Przedmiot 1

Przedmiot 2

cele ogólne

cele ogólne cele
operacyjne

cele operacyjne

zajęcia
teoretyczne

zajęcia
praktyczne

praktyka
zawodowa

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy - 32 godz.

Dział.1.
Dział.2.
Dział.3.
Dział.4.

Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Zagrożenia występujące w środowisku pracy
Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc

Akademia Dyrektora-Kołobrzeg, 5-6.12.2019 r.

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU

Akademia Dyrektora-Kołobrzeg, 5-6.12.2019 r.

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU

Akademia Dyrektora-Kołobrzeg, 5-6.12.2019 r.

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU

-

-

Ocenianie – art.44 zzd ust.4b USO

zdawalność

 4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy absolwenta posiadającego:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, z
uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 11b.
 4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do absolwenta szkoły lub oddziału dwujęzycznego.

 Art.127. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 do absolwenta, o którym mowa w art. 297 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art.41, stosuje się przepis art.44zzd ust.4b ustawy zmienianej w art.2, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy
wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe) Patrz: absolwentów dotychczasowego czteroletniego
technikum i BSII po GIM (oraz pkt 3 dot. szkół po 8-let SP – LO i BSII)
Art. 44zzd ust. 4b zmieniony przez art. 2 pkt 67 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej USO z dniem 1.09.2019 r.

POKOLENIE Z – zmiana oczekiwań
CENIĄ - krótko i konkretnie
Jasne zasady, proste ścieżki wyboru,
Gotowe rozwiązania, własne zdanie
UNIKAJĄ
systematyczności, porządku,
rywalizacji, myślenia,
ograniczania niezależności
MOTYWACJA - brak
Bardzo duża niecierpliwość
Jasne zasady - nauka ma być
przyjemna jak hobby, osobiste
zainteresowania na 1 miejscu
ŹRÓDŁO WIEDZY - tu i teraz
Samoucy –na podstawie Internetu

Jak realizować …?

Strefa pożądanych wpływów
Interwencja

Rozmiar efektu

Samoocena
Ocenianie kształtujące nauczania

1,44
0,90

Informacja zwrotna
Pozytywne relacje nauczyciel-uczeń

0,73
0,72

Doskonalenie nauczycieli
Cele będące wyzwaniem
Wpływ rówieśników
Zaangażowanie rodziców
Uczenie się w małych grupach

0,62
0,56
0,53
0,51
0,49

Motywacja ucznia
Zadawanie pytań

0,48
0,46

Profesor John Hattie z Auckland University:
•
•
•
•

15 lat badań
800 analiz badań edukacyjnych
50 tysięcy badań
200 mln uczniów

Zamiast pytać, czy „coś działa” –
bo w ogóle działa prawie wszystko pytajmy „co działa najlepiej”

Cechy szkoły sprzyjającej uczeniu się
/w nawiązaniu do badań prof. Johna Hattiego/

błąd

próba

Nie rozumiem
Nie umiem

Poddaję się

Potrzebuję dodatkowych informacji, porad
Mam potrzebę poćwiczenia tego
Chcę podjąć próbę

Jestem słaby z …

… to dla mnie prawdziwe wyzwanie

Znowu mi się nie udało
nie dam rady

Dowiedziałem się, co muszę poprawić

muszę poprosić o pomoc

Ewaluacja i certyfikacja – zasady jakości PNZ

-

-

Macierz kompetencji w dziale Utrzymania Ruchu

Zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola)

„Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”
Hans Zeier

Plany i programy

Modyfikacja
działań lub
Planów i programów

Realizacja
ksztalcenia

SZKOLNICTWO
BRANŻOWE

Ewaluacja

„Zacznij od tego co -pilne, później
wykonaj to co możliwe, a szybko okaże się, ze osiągniesz
to co niemożliwe”
zasłyszane

Kadra kształcenia zawodowego
uelastycznienie wymagań kwalifikacyjnych wobec instruktorów pnz
opracowanie standardu kursu oraz skrócenie wymiaru godzin kursu
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu
do poziomu 20 godzin
wprowadzenie obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli
kształcenia zawodowego
zniesienie 2 godzin pracy pozalekcyjnej
ustalenie czasu zajęć 45 minut

Podręczniki
 Ustawodawca odstąpił od dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
przeznaczonych do kształcenia zawodowego (zmiana art. 22an u.s.o.).
 Nauczyciele mogą decydować o realizacji programu nauczania zawodu
z zastosowaniem lub bez zastosowania podręcznika (art. 22aa ust. 1 pr. ośw.),
z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do
realizacji tego programu (art. 22aa ust. 2 u.s.o.).
 Tradycyjny podręcznik można zastąpić materiałem edukacyjnym w postaci
papierowej lub elektronicznej, w tym dostosowanym do potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiającym
realizację programu nauczania zawodu (art. 3 pkt 24 lit. b u.s.o.).
 Zgodnie z art. 116 z.u.p.o. wykazy podręczników do kształcenia zawodowego
będą prowadzone do 31.08.2022 r. (art. 116 ust. 1 z.u.p.o.), wygasną decyzje o
dopuszczeniu do użytku szkolnego tych podręczników (art. 116 ust. 2 z.u.p.o.).

 Zmiana 2018 (Pr.Ośw.) def. Nauczyciel może stosować - materiał do kształcenia
zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację
programu nauczania zawodu - mający postać papierową lub elektroniczną.
 Podręcznik
wydawany
w postaci papierowej powinien być dostępny również w
wersji cyfrowej na nośniku elektronicznym lub w Internecie - od 1 stycznia 2020 r.

Jakość kształcenia

Finansowanie kształcenia zawodowego
Art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sąmorządu terytorialnego
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze
rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
1) typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki;
2) stopni awansu zawodowego nauczycieli;
3) liczby uczniów w szkołach i placówkach;
6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane
zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;
7) liczby uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali
odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie, dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych, niebędących
szkołami specjalnymi;
8) liczby słuchaczy KKZ, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
w zakresie danej kwalifikacji,
w szkołach
lub placówkach prowadzących KKZ;

Subwencja a wydatki jst.
 W myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są
dochody własne, subwencje ogólne (w tym oświatowa) i dotacje celowe z budżetu
państwa.
 W obowiązującym systemie prawnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, iż budżet
państwa gwarantuje w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki na pokrycie
wszystkich wydatków na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu
terytorialnego.
Kwoty subwencji oświatowej nie można wprost odnosić do zadań oświatowych nałożonych
na jednostki samorządu terytorialnego.
 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ww. uso środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o
których mowa w ust. 2 tej ustawy, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie
szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Budżet państwa nie subwencjonuje wszystkich kosztów funkcjonowania sieci szkolnej
ukształtowanej decyzjami
lokalnych
władz samorządowych.
-

Odpowiedzialność i zadania OP
Prawo ośw. Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
 Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

 3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki;

Algorytm podziału subwencji oświatowej
 Główne zmiany w podziale subwencji (od 2018 r.):
1.Kształcenie zawodowe
2.Szkoły dla dorosłych – subwencja za efekt
3.Małe szkoły

4.Mniejszości narodowe i etniczne
5.Wskaźniki zmniejszające i zwiększające liczbę uczniów
6.Wskaźnik „R”
7.Wprowadzenie wagi na uczniów nauczanych indywidualnie.

 Czynniki warunkujące podział subwencji na samorządy:
–liczba uczniów (wychowanków);
–struktura zatrudnienia nauczycieli na terenie danej JST;
–rodzaje niepełnosprawności uczniów;
–położenie szkół (duże, małe miasto, wieś);
–typ szkół;
–inne czynniki
powiązane
ze skalą i strukturą realizowanych zadań.
-

Koszt kształcenia w zawodzie
• Niski koszt kształcenia (P16)
Wartość wagi 0,23, liczba uczniów w wadze: 273 tys., środki naliczone wagą: 356 393 tys. zł
• Średni koszt kształcenia (P15)
Wartość wagi 0,29, liczba uczniów w wadze: 278 tys., środki naliczone wagą: 458 233 tys.
zł
• Wyższy koszt kształcenia (P14)
Wartość wagi 0,35, liczba uczniów w wadze: 33 tys., środki naliczone wagą: 66 823 tys. zł
• Najdroższy koszt kształcenia (P13)
Wartość wagi 0,40, liczba uczniów w wadze: 23 tys., środki naliczone wagą: 53 285 tys. zł
Łączne środki naliczone wagami: 934 735 tys. zł
•

Efektywności kształcenia: Finansowania za zdany egzamin w szkołach policealnych i na
kursach kwalifikacyjnych (P11)
Wartość wagi 0,165, liczba uczniów w wadze: 57 tys., środki naliczone wagą: 53 624 tys. zł
Rozporządzenie -z 18 grudnia
2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2446)

Szkoły dla dorosłych
 Wprowadzenie elementu finansowania za zdany egzamin w szkołach policealnych,
liceach ogólnokształcących i na kursach kwalifikacyjnych
•obniżenie wskaźników do wyliczenia kwot subwencji dla liceów ogólnokształcących
dla dorosłych oraz szkół policealnych w części SOA,
•wprowadzenie dodatkowego zróżnicowania wag dla uczniów szkół policealnych dla
dzieci i młodzieży ze względu na publiczność
•wprowadzenie wagi dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w dwóch
częściach za uczestnictwo (0,51) i za zadany egzaminy (0,165).
 P11 = 0,165 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami
niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych oraz dla uczniów lub słuchaczy, niebędących
uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących
szkołami specjalnymi oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe

 Waga na uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego. Wartość wagi: 1,00.

Zapotrzebowanie rynku pracy
•

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim
rynku pracy M.P. 2019 poz. 276

• Nowa waga (P19) dla uczniów klas I szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Wartość wagi 0,20, liczba uczniów w wadze: 63 tys., środki naliczone wagą: 71 911 tys. zł
• Nowa waga (P20) dla młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia
Wartość wagi 0,08, liczba uczniów w wadze: 5 tys., środki naliczone wagą: 2 417 tys. zł
Nowe wagi obejmują zawody: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik,
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających,
magazynier-logistyk, technik elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik
informatyk, technik mechatronik, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik
transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Finansowanie badania psychologicznego:
•
Wprowadzenie nowej wagi (P21) dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik
lub technik transportu drogowego
•
Środki naliczone tą wagą mają zrekompensować organom prowadzącym koszty ponoszone na
opłacanie badania
psychologicznego
kandydatom do kształcenia.
Wartość wagi: 0,05 Liczba uczniów w wadze: 3 tys. Środki naliczone wagą: 982 tys. zł

OPRACOWYWANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ
 W świetle zapisu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty - dalej u.s.o., przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i
prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są
jednostkami budżetowymi.
 Zgodnie z zapisem art. 53 u.f.p. kierownik jednostki sektora finansów
publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej
jednostki.
 Projekt planu finansowego, z uwzględnieniem danych przekazanych przez
zarząd właściwej j.s.t. przygotowuje dyrektor szkoły lub placówki. Zanim
jednak projekt zostanie przekazany zarządowi, podlega zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt 2 u.s.o.).
 Odpowiedzialność dyrektora szkoły związana z realizacją planu
finansowego.

Kontrola zewnętrzna OP i RS, RR, RP, ZZ
 Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, organ
prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w
zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych
przepisów. W tym zakresie nadzorowi podlega w szczególności:
 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,
 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy pracowników i uczniów,
 3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
 Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o.,
rada rodziców może gromadzić dobrowolne składki, a także pozyskiwać środki z
innych źródeł.

Zakres regulacji prawnej finansowania KZ
 W myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne,
subwencje ogólne (w tym oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa.
 Zgodnie z art. 5a ust. 3 uso środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2
tej ustawy, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 Art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sąmorządu terytorialnego;
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze
rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności: ………….
 O sposobie jej wydatkowania subwencji oświatowej- zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego - decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
 USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U.2017.2203
 UPO Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019
(Dz.U.2018.2446)
 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2019 - Ps–waga owartości 9,8 dla nauczycieli oznaczonych Es,i;

Uzależnienie wypłaty dofinansowania
kosztów kształcenia od zdania egzaminu
Art. 122 ust.1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u
pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy na podstawie art. 3
ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u
pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin…

Przekazywanie darowizn na rzecz szkół
 Darowiznę można przekazać na rzecz publicznej szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe i uzyskać możliwość pomniejszenia dochodu.
 Art. 26, ust. 6ea. i ust.6eb. Podatnik osiągający przychody z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej poza rolniczą od dochodu może
odliczyć darowiznę na cele kształcenia zawodowego, przekazane w
formie: materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem
materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które: nie są kompletne,
nie są zdatne do użytku, są starsze niż 12 lat.
Dochód można pomniejszyć w wysokości dokonanej darowizny:
 nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu w przypadku firm
prowadzonych przez osoby fizyczne (Art. 30c, ust. 2. Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),

 nie więcej niż kwoty stanowiącej 10% dochodu w przypadku firm
prowadzonych przez osoby prawne (Art.18, ust.1, pkt 8. Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych)

Modele działania kompleksowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego
str 2.
Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może również zaoferować uczniowi
przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych
lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe przygotowanie do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, podobnie jak
przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, jest realizowane w wymiarze wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną
liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Str 5-6
Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie jest podzielony na części efektów
kształcenia określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jako „jednostki efektów kształcenia”, z
których każda może być nauczana na kursach umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 4 pkt 35a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, chyba że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie przewidziano możliwości prowadzenia kursów umiejętności
zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
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