
Zmiany w kształceniu dorosłych 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dnia 19 września 2011 oraz kolejne rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej: 

  

1. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 

2011, 

2. Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 

stycznia 2012, 

3. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 

2012, 

4. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 

stycznia 2012 

5. Rozporządzenie w sprawie egzaminów zawodowych z dnia 24 lutego 2012, 

6. Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z 12 stycznia 2012, 

  

zmieniają w znaczący sposób strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Bardzo istotne zmiany 

zostają wprowadzone w systemie kształcenia zawodowego, szczególnie kształcenia dorosłych. W 

nowej strukturze szkół nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych. Od następnego roku szkolnego 2012/2013 ulegają 

wygaszeniu następujące typy szkół: technika dla dorosłych, zasadnicze szkoły zawodowe dla 

dorosłych a od roku szkolnego 2013/2014 nie będzie prowadzić się rekrutacji do technikum 

uzupełniającego. 

  

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach ma istotne znaczenie dla rozwoju ustawicznej 

edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub 

zmianą zawodu. MEN chce stworzyć nowy sposób zdobywania i uzupełniania kwalifikacji 

zawodowych w formie kursów kwalifikacyjnych. Określenie efektów kształcenia dla poszczególnych 

kwalifikacji wyodrębnionych w każdym zawodzie w nowej podstawie programowej będzie owocować 

lepszym dopasowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Ułatwi także uczniom 

przechodzenie z edukacji do pracy w zawodzie oraz od kształcenia szkolnego do kursowych form 

kształcenia, wzmacniających pozycje na rynku pracy osób aktywnych zawodowo lub bezrobotnych. 

Kształcenie to będzie prowadzone w następujących formach pozaszkolnych: 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

 kurs umiejętności zawodowych; 

 kurs kompetencji ogólnych; 

Nowa Podstawa Programowa 



  

Nowelizacja mówi o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na 

poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych 

jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie 

uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w 

danym zawodzie otrzyma dyplom. 

  

Przykład: 

  

  

Operator obrabiarek skrawających – aby zdobyć dyplom w tym zawodzie konieczne jest zdobycie 

kwalifikacji M. 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 

  

 

  

Technik Mechanik (na podbudowie kwalifikacji M19) – aby zdobyć dyplom w tym zawodzie 

konieczne jest zdobycie kwalifikacji M. 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz M.44 

Organizowanie i nadzorowanie produkcji 
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu 

kwalifikacji M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom w zawodzie technik 

mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44 Organizowanie i nadzorowanie 

produkcji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 
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