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U Z A S A D N I E N I E 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. poz. 356) stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dla szkoły policealnej, począwszy od 

roku szkolnego 2019/2020. 

 

Harmonogram wdrażania zmian programowych w kształceniu ogólnym jest skorelowany  

z harmonogramem przekształceń poszczególnych typów szkół, określonym w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60, z późn. zm.).  

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowych szkołach I stopnia rozpoczęli 

uczniowie będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Ostatnie postępowanie 

rekrutacyjne do branżowych szkół I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum 

przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w 

branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz 

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W związku z powyższym, określona w 

obecnie obowiązującym załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lutego 2017 r. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – jeżeli chodzi o zakres celów 

kształcenia i treści nauczania – jest tożsama z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 

zasadniczej szkoły zawodowej, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 

U. poz. 977, z późn. zm.).  

 

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi 

absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. W związku z powyższym, projekt 

rozporządzenia przewiduje dla ww. absolwentów nową podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (dodawany załącznik nr 4a, określony jako załącznik 

nr 1 do projektowanego rozporządzenia), która jest spójna z podstawą programową dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej (określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.), jak również z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami 
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ośmioletniej szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 

poz. 467). 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określona 

w dodawanym załączniku nr 4a będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 

2019/2020 w klasach I, a w następnych latach w kolejnych klasach tej szkoły. W pozostałych 

klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 

określona w załączniku nr 4 (tj. w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I, II i III, w roku 

szkolnym 2020/2021 w klasach II i III, a w roku szkolnym 2021/2022 w klasach III). 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje również wprowadzenie nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (nowy załącznik nr 6a, określony jako załącznik 

nr 2 do projektowanego rozporządzenia), która również będzie wdrażana sukcesywnie 

począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w semestrach I, a w następnych latach w kolejnych 

semestrach tych szkół. W pozostałych semestrach będzie realizowana dotychczasowa 

podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 6 (tj. w roku szkolnym 

2019/2020 w semestrach II–V, a w roku szkolnym 2020/2021 w semestrach IV i V).  

Projekt rozporządzenia przewiduje również drobną korektę w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w części opisującej treści nauczania – 

wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka (zmiana w § 1 pkt 2 projektu 

rozporządzenia, dotycząca obecnie obowiązującego załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). 

Przedmiot niniejszej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców. 

 

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 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

 

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, z późn. zm.) i w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.  

 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 
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Jednocześnie odnosząc się do § 12 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej należy stwierdzić, że projekt 

rozporządzenia uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma możliwości, aby mogły 

być podjęte za pomocą alternatywnych środków. 


