Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 wchodzi w życie wiele zmienionych przepisów Prawa
oświatowego. Zmiany te często wymagają aktualizacji dokumentacji szkolnej, a także
zaznajomienia nauczycieli ze wszystkimi nowościami na zebraniu rady pedagogicznej.
Przedstawiamy przepisy, które wchodzą w życie 1 września – nie są to jeszcze wszystkie
regulacje, ponieważ część z nich nie została jeszcze podpisana.
ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2017
Zmiana

Czego dotyczy zmiana

Przeczytaj więcej
na ten temat

Nowa podstawa Jako pierwsi od 1 września 2017 Wdrażanie nowej
r. nowej podstawy będą nauczać podstawy
programowa
nauczyciele prowadzący zajęcia programowej –
w klasach I, IV i VII szkoły
zadania dyrektora.
podstawowej. Podstawa będzie Nowa podstawa
również obowiązywała:
programowa
będzie dotyczyła
również
 w przedszkolach,
kształcenia w
oddziałach
zawodach: Kogo
przedszkolnych w
szkołach podstawowych obejmie nowa
oraz w innych formach podstawa
programowa
wychowania
kształcenia w
przedszkolnego,
 szkołach podstawowych zawodach.
‒ dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym,
 w branżowej szkole I
stopnia,
 szkole specjalnej
przysposabiającej do
pracy,
 w pierwszych
semestrach szkoły
policealnej, a w latach
następnych również w
kolejnych semestrach tej
szkoły.
Uczniowie pozostałych klas

Podstawa prawna

 Rozporządzenie
MEN z 14 lutego
2017 r. w sprawie
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego oraz
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego
dla szkoły
podstawowej, w tym
dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu
umiarkowanym lub
znacznym,
kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły
specjalnej
przysposabiającej do
pracy oraz
kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej
(Dz.U. z 2017 r. poz.
356).
 Rozporządzenie
MEN z 31 marca
2017 r. w sprawie
podstawy

szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych będą póki
co korzystali z dotychczasowej
podstawy programowej i
dotychczasowych
podręczników. Nowa podstawa
programowa będzie w kolejnych
latach szkolnych sukcesywnie
obejmowała kolejne roczniki.
Ramowe plany Nowe ramowe plany nauczania Nowe ramowe
będą obowiązywać począwszy plany nauczania
nauczania
od nowego roku szkolnego w: opublikowane
 klasach I, IV i VII
szkoły podstawowej (w
następnych latach w
kolejnych klasach szkoły
podstawowej),
 branżowej szkole I
stopnia oraz szkole
policealnej (począwszy
od semestru I szkoły
policealnej),
 szkole specjalnej
przysposabiającej do
pracy.

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

Rozporządzenie MEN z 28
marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz.U.
poz. 703).

Natomiast w czteroletnim
liceum ogólnokształcącym i w
pięcioletnim technikum – od 1
września 2019 r., a w
branżowej szkole II stopnia – od
1 września 2020 r.
Egzamin
ósmoklasisty

Rozporządzenie szczegółowo Rozporządzenie w
reguluje przebieg egzaminu. W sprawie egzaminu
tym zakresie regulacje są
ósmoklasisty
zbliżone do tych, które
podpisane!
obowiązywały w odniesieniu do
egzaminu gimnazjalnego. Po raz
pierwszy uczniowie będą
zdawać nowy egzamin w roku
szkolnym 2018/2019.

Rozporządzenie MEN z 1
sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).

Organizacja
szkół i
przedszkoli

Nowe przepisy regulują m.in.
sposób ustalania nazwy szkoły,
możliwość lokalizacji
oddziałów przedszkolnych poza
siedzibą przedszkola, w różnych
lokalach położonych na terenie
danej miejscowości, nowe
limity liczebności oddziałów
dotyczące uczniów
niepełnosprawnych czy
funkcjonowanie grupy
oddziałowej, grupy
międzyoddziałowej, grupy
międzyklasowej i grupy
międzyszkolnej. Zmiany w
porównaniu z aktualnie
obowiązującymi przepisami
dotyczą m.in. nowej procedury
tworzenia arkuszy
organizacyjnych.

Opublikowano
nowe
rozporządzenie w
sprawie
organizacji szkół
– poważne
wątpliwości
legislacyjne

Rozporządzenie MEN z 17
marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji
publicznych szkół i
publicznych przedszkoli
(Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

Awans
zawodowy
nauczycieli

W nowych przepisach
zmodyfikowano zasady
przedłużania stażuna wyższy
stopień awansu zawodowego.
Staż zostanie przedłużony także
o okres stanu nieczynnego,
jeżeli oczywiście nieobecność
potrwa dłużej niż miesiąc. Jeśli
jednak nieobecność potrwa
dłużej niż rok, a w przypadku,
gdy nauczyciel korzystał z
urlopów związanych z
rodzicielstwem – dłużej niż
nieprzerwanie 1,5 roku,
wówczas konieczne będzie
odbycie stażu od nowa w
pełnym wymiarze.

Zmiany w prawie
oświatowym –
sprawdź co
nowego w
awansie
zawodowym od 1
września

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) art. 4 pkt 3-4.

Organizacja
oddziałów i
szkół
sportowych

W nowym rozporządzeniu
wprowadzono następujące
zmiany – określono:

Organizacja
oddziałów i szkół
sportowych na
nowych zasadach

Rozporządzenie MEN z 27
marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i
szkół mistrzostwa
sportowego (Dz.U. poz.

 warunki tworzenia,
organizacji i działania
oddziałów mistrzostwa

sportowego oraz
realizacji w tych
oddziałach zajęć
sportowych
obejmujących szkolenie
sportowe,
 możliwość tworzenia
oddziałów mistrzostwa
sportowego w szkołach
sportowych,
 wymóg minimalnej
liczby uczniów w
oddziale sportowym oraz
w szkole sportowej w
pierwszym roku
szkolenia.

671).

Wychowanie do życia w
Zmiany w
Zmiany w
wychowaniu do rodzinie będzie realizowane w: wychowaniu do
życia w rodzinie
życia w
rodzinie
 szkole podstawowej w
klasach IV–VIII,
 branżowej szkole I
stopnia,
 klasach I–III liceum
ogólnokształcącego,
 klasach I–III technikum.
Rozporządzenia wprowadza
również regulację o charakterze
przejściowym, która wskazuje,
że w okresie wdrażania reformy
systemu oświaty, w którym
będą funkcjonować
dotychczasowe gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne oraz
klasy tych szkół prowadzone w
szkołach innego typu, sposób
nauczania Wychowania do
życia w rodzinie w tych
szkołach określają
dotychczasowe przepisy.
Ograniczenie
dodatkowego
zatrudnienia

W okresie wdrażania reformy
oświaty obowiązywać będzie
ograniczenie w podejmowaniu

Ograniczenie
dodatkowego
zatrudnienia –

Rozporządzenie MEN z 2
czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o
zasadach świadomego i
odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości
rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej
prokreacji zawartych w
podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz.U.
poz. 1117).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe

dla nauczycieli dodatkowego zatrudnienia przez praktyczne
nauczycieli. Podjęcie lub
rozwiązania dla
kontynuowanie dodatkowego
dyrektorów
zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy w innej szkole
przez nauczyciela
zatrudnionego w pełnym
wymiarze zajęć będzie
wymagało uzyskania pisemnej
zgody dyrektora szkoły
wskazanej jako podstawowe
miejsce zatrudnienia.
Organizacja
rekolekcji

Uczniowie uczęszczający na
naukę religii mają prawo do
zwolnienia z zajęć szkolnych w
celu odbycia trzydniowych
rekolekcji wielkopostnych, a
także innych rekolekcji, jeżeli
stanowią one praktykę danego
kościoła lub innego związku
wyznaniowego. Niemniej
jednak w czasie trwania
rekolekcji szkoła nie jest
zwolniona z realizowania
funkcji opiekuńczej i
wychowawczej. O terminie
rekolekcji dyrektor szkoły
powinien być powiadomiony
przez organizujących rekolekcje
na co najmniej miesiąc przed
terminem ich rozpoczęcia.

Edukacja dla Nowelizacja rozporządzenia
bezpieczeństwa przewiduje, że mogą być
organizowane
specjalistyczne obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe z
zakresu edukacji dla
bezpieczeństwa. Mogą się one
odbywać w czasie ferii:
 zimowych – dla uczniów
klasy VIII szkoły
podstawowej lub klasy I
szkoły

Nowości w
organizacji
rekolekcji w
rozporządzeniu
regulującym
naukę religii w
publicznych
przedszkolach i
szkołach

Edukacja dla
bezpieczeństwa –
nowe wytyczne
od 1 września
2017

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) art. 222.

Rozporządzenie MEN z 7
czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu
organizowania nauki religii
w publicznych
przedszkolach i szkołach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1147).

 Rozporządzenie
MEN z 28 sierpnia
2009 r. w sprawie
sposobu realizacji
edukacji dla
bezpieczeństwa
(Dz.U. poz. 1131).
 Rozporządzenie
MEN z 14 czerwca
2017 r. zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu
realizacji edukacji dla

bezpieczeństwa
(Dz.U. z 2017 r. poz.
1239).

ponadpodstawowej:
branżowej szkoły I
stopnia, liceum
ogólnokształcącego lub
technikum,
 letnich – dla uczniów,
którzy ukończyli klasę
VIII szkoły podstawowej
lub klasę I szkoły
ponadpodstawowej:
branżowej szkoły I
stopnia, liceum
ogólnokształcącego lub
technikum.
Nowości w
organizacji
zajęć WF

W nowych przepisach
przewidziano następujące
rozwiązania:
 podział obowiązkowych
zajęć wychowania
fizycznego na zajęcia
realizowane w formie
klasowo-lekcyjnej i
zajęcia do wyboru
przez
uczniów (sportowe,
rekreacyjno-zdrowotne,
taneczne, aktywna
turystyka),
 określenie tygodniowego
wymiaru zajęć klasowo
lekcyjnych – 2 godziny
w szkołach
podstawowych i 1
godzina w szkołach
ponadpodstawowych,
 możliwość łączenia
zajęć do wyboru w
grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych,
międzyklasowych lub
międzyszkolnych,
 możliwość łączenia
różnych zajęć do wyboru
w okresach nie

Od 1 września
nowości w
organizacji zajęć
w-f

Rozporządzenie MEN z 29
czerwca 2017 r. w sprawie
dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych
zajęć wychowania
fizycznego (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1322).

dłuższych niż 4
tygodnie,
 propozycje zajęć do
wyboru przedstawia
dyrektor w uzgodnieniu
z organem
prowadzącym, a opiniuje
rada pedagogiczna, rada
rodziców.
Ramowe statuty
Nowe ramowe Nowe przepisy określają
ramowy statut:
placówek
statuty
publicznych – jest
placówek
nowe
publicznych
 publicznej placówki
kształcenia ustawicznego rozporządzenie
– załącznik nr 1 do
rozporządzenia,
 publicznej placówki
kształcenia praktycznego
– załącznik nr 2,
 publicznego ośrodka
dokształcania i
doskonalenia
zawodowego – załącznik
nr 3.

Rozporządzenie MEN z 21
lipca 2017 r. w sprawie
ramowych statutów:
publicznej placówki
kształcenia ustawicznego,
publicznej placówki
kształcenia praktycznego
oraz publicznego ośrodka
dokształcania i doskonalenia
zawodowego (Dz.U. poz.
1451).

Powyższe placówki muszą
dostosować swoje statuty do
wymogów określonych w
rozporządzeniu w terminie do
30 listopada 2017 r.
Zasady
oceniania – bez
większych
zmian

Nowe przepisy nie wprowadzają Zasady oceniania
rewolucyjnych zmian w
w szkołach
systemie oceniania, ale należy publicznych bez
pamiętać, że nie będą one
większych zmian
stosowane w gimnazjach i
szkołach
ponadgimnazjalnych.
Natomiast w stosunku do
dotychczas obowiązującego
rozporządzenia wprowadzono
zmiany precyzujące dotyczące
rodzajów zajęć, z których
dyrektor może zwolnić ucznia i
zajęć, z których przeprowadza

Rozporządzenie MEN z 3
sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1534).

się egzamin klasyfikacyjny i
poprawkowy.
Przechodzenie Rozporządzenie reguluje zasady
przechodzenia ucznia ze szkoły
uczniów do
niepublicznej o uprawnieniach
innych szkół
szkoły publicznej do szkoły
publicznej innego typu, a także
ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej do szkoły
publicznej tego samego typu.

Znamy zasady
przechodzenia
uczniów do szkół
innego typu

Rozporządzenie MEN z 8
sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze
szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o
uprawnieniach szkoły
publicznej jednego typu do
szkoły publicznej innego
typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1456).

