Projekt z dnia 23 listopada 2017 r.
UZASADNIENIE
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zgodnie
z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi w drodze
rozporządzenia, podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając
w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe
dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich
zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz
możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia.
Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz.
860), wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzanych
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia … 2017 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. …).
W związku z powyższym, w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wprowadzono podstawę
programową dla nowego zawodu - Monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy zawodu
712906):
1) w części I załącznika „Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego” w tabeli
zatytułowanej „Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami
kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego
obszaru kształcenia” dodano pozycję dotyczącą kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót
związanych z montażem stolarki budowlanej;
2) w części II załącznika w postanowieniach dotyczących efektów kształcenia wspólnych
dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów w PKZ(BD.c) uwzględniono nowy zawód Monter stolarki budowlanej;
3) w części II załącznika w postanowieniach dotyczących efektów kształcenia właściwych
dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określono efekty kształcenia właściwe dla
kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej;
4) w części III załącznika dodano opis kształcenia w zawodzie Monter stolarki budowlanej.
Ponadto dokonano zmian o charakterze korygującym w opisie kształcenia w zawodzie
Technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu 351103) w pkt 4 w części obejmującej
„Warunki realizacji kształcenia w zawodzie”.
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Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 poz. 1006 i 1204).
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku
z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnienia.
Rozporządzenie będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców, z uwagi na to, że podmioty prowadzące działalność oświatową
na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) uzyskają możliwość prowadzenia kształcenia
w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w nowym zawodzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty
świadczonych przez te podmioty usług.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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