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ZMIANY PROGRAMOWE  
W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
biologia 

 



Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
Szkoła podstawowa  

Biologia 
 

Autorzy: 
Izabela Ziętara, Marlena Zielińska 



Dlaczego zmiany 

 

 

Wydzielenie treści nauczania z bloku 

„przyroda” z poprzedniej podstawy 

programowej w celu zbudowania 

podstawy programowej przedmiotu 

biologia w klasach V-VIII  
 
 



 

Treści nauczania rozdzielono 

równomiernie  

pomiędzy poszczególne klasy  

 
 



 

Wiedza praktyczna 

 
•   zalecenie nauczania o różnorodności 

biologicznej w oparciu o gatunki rodzime 

roślin i zwierząt  

•   zwiększenie zakresu prowadzonych 

doświadczeń i obserwacji  

•   zwiększenie udziału lekcji prowadzonych  

w terenie  

•   zwiększenie zakresu wiedzy z ochrony 

zdrowia i powiązanie ich z nauczaniem  

o budowie i funkcjonowaniu organizmu 

człowieka  
 
 
 



 

„Odchudzenie” treści kształcenia 

umożliwiające nauczycielowi swobodę  

w doborze metod nauczania.  

 

Realizacja podstawy wymaga  

80% planowanego wymiaru godzin lekcyjnych.  
 
 



 

Włączenie większego wymiaru obserwacji, 

doświadczeń przyrodniczych i lekcji 

realizowanych w terenie prowadzić ma  

do rozwijania umiejętności myślenia 

przyczynowo – skutkowego.  

 

 
Większy wymiar lekcji terenowych sprzyjać 

będzie rozwojowi społecznemu uczniów, 

integracji grup uczniów.  

 
 
 



 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego  

z biologii jest sformułowana w języku 

wymagań:  

 

  główne kierunki oraz cele kształcenia jako 

wymagania ogólne  

 

   treści kształcenia oraz oczekiwane 

umiejętności jako wymagania szczegółowe  

 



Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych 

zjawisk i procesów biologicznych  

 

II.  Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń  

oraz wnioskowanie w oparciu o ich wyniki 

 

III.   Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy 

materiałów źródłowych  

 

IV.  Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania 

problemów biologicznych  

 

V.  Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka  

 

VI.  Postawa wobec przyrody i środowiska  
 
 



 

Podział treści pomiędzy poszczególne lata nauki  

 

Klasa 5 − 1h tygodniowo  

Dział I i II  

I. Organizacja i chemizm życia; II. Różnorodność 

życia, w tym: II. 1. Klasyfikacja organizmów, II.2. 

Wirusy, II.3. Bakterie, II.4. Protisty, II.5. 

Różnorodność i jedność roślin, II.6. Grzyby  

 

Klasa 6 − 1h tygodniowo  

Dział II  

II. 7. Różnorodność i jedność świata zwierząt.  



 

Klasa 7 – 2h tygodniowo  

Dział III i IV  

III. Organizm człowieka IV. Homeostaza  

 

Klasa 8 – 1h tygodniowo  

Dział III-VIII  

V. Genetyka, VI. Ewolucja życia,  

VII. Ekologia i ochrona środowiska  

VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej  



 

Ważna jest realizacja treści kształcenia według 

przedstawionej kolejności.  

 

•Zaplanowane treści kształcenia wypełnią około 80% 

całego wymiaru godzin przeznaczonych na 

kształcenie w zakresie biologii, tj. ich realizacja 

wymaga ok. 25 do 26 godzin lekcyjnych przy 

założeniu realizacji 1 godz. tygodniowo.  

 

•Pozostałe godziny pozostają do dyspozycji nauczyciela.  
 



Dotychczasowa podstawa programowa – 
gimnazjum  

Nowa podstawa programowa –  
klasy V - VIII 

I. Związki chemiczne budujące organizmy 
oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii  

II. Budowa i funkcjonowanie komórki  
I. Organizacja i chemizm życia  

III. Systematyka-zasady klasyfikacji,   
 sposoby identyfikacji i przegląd  
 różnorodności życia  

IV. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
roślinnego na przykładzie rośliny 
okrytozalążkowej    

II. Różnorodność życia  
  

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
człowieka   

III. Organizm człowieka  
  

VI. Stan zdrowia i choroby   IV. Homeostaza   

VII. Genetyka  V. Genetyka   

VIII.Ewolucja życia   VI. Ewolucja życia   

IX. Ekologia   VII. Ekologia i ochrona środowiska   
 
 X. Globalne i lokalne problemy środowiska  VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej 



Różnice w nowej podstawie programowej w stosunku do aktualnie 

obowiązującej  
 

   Usystematyzowanie przekazywanej wiedzy – od organizmów prostych 

do najwyżej uorganizowanych, na tej podstawie wyjaśnianie zależności 

między organizmem, a środowiskiem oraz powiązań istniejących  

w środowisku.  

 

   Uproszczenie dotąd przekazywanych treści, mniej encyklopedyzmu.  

 

   Większe zastosowanie wiedzy w praktyce; więcej doświadczeń 

 i obserwacji, lekcji w terenie, wiedza odnosząca się do życia codziennego 

- ochrony zdrowia i znajomości rodzimej przyrody.  

 

   „Odchudzenie” treści kształcenia pozwalające nauczycielowi  

na większą swobodę działania.  



 
 

   Umieszczenie zalecanych doświadczeń, w celu pełnej ich 

realizacji, w każdym dziale jako oczekiwanych osiągnięć ucznia.  

 

    Przedstawienie różnorodności biologicznej w oparciu  

o przykłady rodzimych gatunków roślin i zwierząt.  

 

    Rozszerzenie zakresu treści z działu  

                      Organizm człowieka i jego zdrowie  

w kierunku profilaktyki zdrowotnej, w tym umiejętności 

rozpoznawania symptomów najczęstszych i najpoważniejszych 

chorób.  
 



 
 

   W dziale Homeostaza zawarto treści dotyczące zdrowia  

i choroby, a także zagadnienia związane z zażywaniem leków  

i suplementów.  

 

    Treści z zakresu zdrowia i choroby są umieszczone przy 

zagadnieniach obejmujących analizę poszczególnych układów 

człowieka.  

 

    Zmniejszenie zakresu treści z działu Genetyka.  

 

    Usystematyzowanie i rozszerzenie działu Ekologia  

o organizmy wskaźnikowe.  

 



 

Warunki realizacji podstawy programowej  

 

    Prowadzenie obserwacji i wykonywanie doświadczeń przez 

uczniów (samodzielnie lub w małych zespołach pod kierunkiem 

nauczyciela).  

 

    Dochodzenie do nowej wiedzy poprzez jej odkrywanie, 

obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie 

odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową.  

 

    Organizacja zajęć terenowych, wycieczki do ogrodu 

botanicznego lub zoologicznego, do parków narodowych  

i krajobrazowych, do lasu, na łąkę lub pole.  
 



 
 

    Omawianie niektórych zagadnień, np. struktury 

DNA, czy mechanizmów ewolucji w świetle 

istotnych odkryć naukowych.  

 

    Kształtowanie u uczniów nawyków zdrowego 

stylu życia oraz dostarczenie informacji o różnych 

zagrożeniach zdrowia i możliwościach ich 

ograniczania.  
 



 

Wyposażenie pracowni biologicznej:  

 

    przyrządy pomiarowe,  

    przyrządy optyczne,  

    preparaty mikroskopowe, szkiełka mikroskopowe,  

    szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne,  

    środki czystości, środki ochrony (fartuchy i rękawice   

    ochronne, apteczka),  

    przewodniki roślin i zwierząt, proste klucze do 

    oznaczania roślin,  

    atlasy,  

    modele obrazujące wybrane elementy budowy organizmu  

    człowieka  

    zdjęcia, filmy, foliogramy, plansze poglądowe,  

    prezentacje multimedialne, animacje.  
 



Przykładowe doświadczenia zawarte w treściach nauczania 

 

   przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów 

odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki 

przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie 

wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność 

procesu fotosyntezy;  

 

   przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby 

wytwarzania energii potrzebnej do życia (substraty, produkty 

 i warunki przebiegu procesów) oraz planuje i przeprowadza 

doświadczenie wykazujące, że podczas fermentacji drożdże 

wydzielają dwutlenek węgla;  

 

   planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ 

wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, 

światła lub wody) na proces kiełkowania nasion. 
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Zmiany od 1.09.2017 r. 

 

 

   

 



USTAWY OŚWIATOWE obowiązujące od 2017 r.  

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1379 ze zm. w 2016 r. poz. 60) 

2. ustawa z dnia 7 września 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze zm. w: 2016 r. poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169; 2017 r. poz. 
60) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) 

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

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej   
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm. w 2017 r. poz. 60) 

 



Zmiany od 1.09.2017 r. 

• KOLEJNE ZMIANY w USTAWIE O SYSTEMIE 
OŚWIATY  WYNIKAJĄCE z USTAWY z 14 grudnia 
2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - 
PRAWO OŚWIATOWE (art. 15 - w 134 
punktach) 

• KOLEJNE ZMIANY w KARCIE NAUCZYCIELA 
WYNIKAJĄCE z USTAWY z 14 grudnia 2016 r. 
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - 
PRAWO OŚWIATOWE (art. 4) 



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Zawiera 369 artykułów określających: 

1. Terminy wejścia w życie ustawy – Prawo oświatowe – generalnie 1 września 
2017 r. – wyjątki: 

1) rozdz. 6 (o rekrutacji)  oraz art. 18 ust. 4 (egzaminy w szk. artyst.) i art. 47 
ust. 3 pkt 2 (szkolnictwo poza granicami) – 26 stycznia 2017 r., 

2) art. 47 ust. 1 pkt 1c, 1d, 1g oraz pkt 4 (podst. program. w szk. ponadpod.) 
– 1 września 2018 r. , 

2. Zmiany 114 ustaw (w tym KN i UoSO oraz np. o systemie informacji 
oświatowej, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji , o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych, Kodeks pracy i wiele innych) 



3. Od art. 220 do 255 - sytuację nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły, w której kształcenie jest wygaszane, 

4. Od art. 116 do art. 219 i od art. 256 do art. 369 - 
przekształcanie szkół w okresie od 2017 r. – formuła  
dla publicznych i niepublicznych, rola JST i związków 
zawodowych, rekrutacja, organizacja egzaminów, 
podręczniki i inne materiały edukacyjne. 

 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową  

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła 
podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas 
sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią 
szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną  
te same klasy szkoły podstawowej.  

3. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana 
organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole 
podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną 
organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, 
obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły 
podstawowej 

 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, 
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę 
podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2. Przekształcenie szkoły 
filialnej zgodnie z ust. 3, stwierdza się w uchwale, o której 
mowa w zdaniu pierwszym.  

5. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 
Oświatowe.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzący publiczną szkołę podstawową obejmującą część 
klas szkoły podstawowej może postanowić o zwiększeniu 
liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej 
szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły 
podstawowej.  

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzący publiczną szkołę podstawową, której 
organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może 
postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą 
organizacyjną szkoły filialnej.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I–VI 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej stają się uczniami odpowiednich 
klas ośmioletniej szkoły podstawowej.  

2. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej podlegają promocji do klasy VII 
ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie  
z przepisami rozdziału 3a ustawy o Systemie 
Oświaty.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I,                         
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego 
gimnazjum.  

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie  
do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, 
stwierdza zakończenie jego działalności.  

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do 
dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy 
dotychczasowe.  

4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się 
postępowania rekrutacyjnego do klasy I 
dotychczasowego gimnazjum.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 
2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 
r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor 
dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował 
obowiązek szkolny.  

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 
r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor 
dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował 
obowiązek szkolny.   

3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 
2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się 
uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor 
dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował 
obowiązek szkolny.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I 
ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej                    
w wyniku przekształcenia gimnazjum 
przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.  

2. W przypadku przekształcenia dotychczasowego 
gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową 
jednostka samorządu terytorialnego może 
postanowić o przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego do klasy I odpowiednio na rok 
szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Do dnia 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje 
 i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie CKE informator 
zawierający w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić 
na egzaminie ósmoklasisty, obejmującym 3 przedmioty, o których 
mowa w art. 295 ust. 2 (w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 
 - j. polski, matematyka i j. obcy nowożytny), wraz z rozwiązaniami.  

 
2. CKE opracuje i ogłosi w BIP na stronie CKE informatory zawierające  

w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić  
na egzaminie ósmoklasisty, obejmującym 4 przedmioty, o których 
mowa w art. 44zu ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami – do dnia 1 września 
2020 r. (od r. szk. 2021/2022 - j. polski, matematyka i j. obcy nowożytny, 
którego uczy się obowiązkowo w szkole, do wyboru jeden przedmiot 
spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii).  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 ogłasza się  
do dnia 1 września 2018 r. 

• Dotychczasowe Indywidualne numery identyfikacyjne nadane 
gimnazjom przez okręgowe komisje egzaminacyjne pozostają  
w mocy.  

• Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany dla uczniów 
dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2018/2019. 

• Z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji 
egzaminatorów, w zakresie egzaminu przeprowadzanego  
w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum stają się 
również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty.  

• Z dniem 31 sierpnia 2020 r. OKE zaprzestają prowadzenia 
ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym 
gimnazjum.  
 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego  
dla szkoły podstawowej stosuje się począwszy od 
roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły 
podstawowej, a w latach następnych również                          
w kolejnych klasach szkoły podstawowej.  

• Dotychczasową Podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej stosuje się:  

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI 
szkoły podstawowej;  

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły 
podstawowej.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego                 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły 
podstawowej stosuje się począwszy od roku szkolnego 
2017/2018.  

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego                   
dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego stosuje 
się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

• W dotychczasowym trzyletnim liceum 
ogólnokształcącym, stosuje się dotychczasową podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego do zakończenia kształcenia.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego  
dla pięcioletniego technikum stosuje się począwszy  
od roku szkolnego 2019/2020. 

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego  
dla branżowej szkoły I stopnia stosuje się począwszy  
od roku szkolnego 2017/2018. 

• W dotychczasowych klasach zasadniczej szkoły 
zawodowej, stosuje się dotychczasową podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej 
szkoły zawodowej do zakończenia kształcenia.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy stosuje się 
począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

• Nową Podstawę programową kształcenia ogólnego  
dla branżowej szkoły II stopnia stosuje się począwszy  
od roku szkolnego 2020/2021. 

• W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia 
kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla gimnazjum (dotychczasową).  

 
UWAGA: uchylono z dniem 1.09.2017 r. art. 44p UoSO – 

projekt edukacyjny w gimnazjum 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Nową Podstawę programową kształcenia 
ogólnego stosuje się, począwszy od roku 
szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły 
policealnej, a w latach następnych również w 
kolejnych semestrach tej szkoły. 

2. Dotychczasową Podstawę programową 
kształcenia ogólnego stosuje się: 

•  w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V 
szkoły policealnej, 

• w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V 
szkoły policealnej. 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Podstawę programową kształcenia w zawodach stosuje się, 
począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia, 
2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 
3) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również  

w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 
• Dotychczasową Podstawę programową kształcenia w zawodach 

stosuje się: 
1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II–IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum i w semestrach II–V szkoły policealnej; 
2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej; 
3) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum. 
 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu 
zakończenia kształcenia, stosuje się dotychczasową 
podstawę programową kształcenia w zawodach. 

• Nową Podstawę programową kształcenia w zawodach 
stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020                   
w pięcioletnim technikum. 

• Nową Podstawę programową kształcenia w zawodach 
stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021                           
w branżowej szkole II stopnia. 

 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

Nowe Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych stosuje się: 
1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 
a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych 

również w kolejnych klasach szkoły podstawowej, 
b) branżowej szkole I stopnia, 
c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 
d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również                

w kolejnych semestrach szkoły policealnej; 
2) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w: 
a) czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 
b) pięcioletnim technikum; 
3) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole 

II stopnia. 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

Dotychczasowe Ramowe plany nauczania w szkołach 
publicznych stosuje się: 

• w roku szkolnym 2017/2018 – w klasach II, III, V i VI szkoły 
podstawowej, 

• w roku szkolnym 2018/2019 – w klasach III i VI szkoły 
podstawowej. 

Dotychczasowe Ramowe plany nauczania w szkołach 
publicznych stosuje się do czasu zakończenia kształcenia: 

• w dotychczasowym gimnazjum, 
•  w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 
•  w dotychczasowym czteroletnim technikum, 
• w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowej szkole I stopnia. 
 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

Dotychczasowe Ramowe plany nauczania                        
w szkołach publicznych stosuje się: 

• w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach  
II–V szkoły policealnej; 

• w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach 
 IV i V szkoły policealnej. 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• Nową Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego stosuje 
się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia, 
2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 
3) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również  

w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 
• Dotychczasową Klasyfikację zawodów szkolnictwa 

zawodowego stosuje się: 
  w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II–IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum i w semestrach II–V szkoły policealnej, 
  w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły 
policealnej, 

 w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego 
czteroletniego technikum. 
 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

Indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne opracowane przed dniem  
1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 
1 października 2017 r.  

 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wszczętych  
i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się 
przepisy dotychczasowe.  

2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, mogą wydawać wyłącznie 
zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 
specjalistycznych.  

Dotychczasowe opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka zachowują ważność.  

 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

• W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przepis art. 105 ustawy – 
Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio  
do dotychczasowych gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba 
zapewnienia zajęć świetlicowych. 

• Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe  
dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;  
 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w szkole.  
• Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży,  
a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność  
na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem  
1 września 2017 r. na okres:  

•  I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  
w klasie IV szkoły podstawowej, 

•  II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  
w szkole podstawowej.  

3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem  
1 września 2017 r. na okres:  

•  I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  
w klasie III szkoły podstawowej, 

•  II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia                     
w klasie VI szkoły podstawowej, 

  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  
W przypadku szkoły, do której odpowiednio  

z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 
2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. 
zostanie włączone gimnazjum, arkusz 
organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 
2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 
opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy 
z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.  



ZMIANY OD 1.09.2017 r.  

1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, opracowany  
na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły  
lub przedszkola oraz zaopiniowany przez zakładowe 
organizacje związkowe, dyrektor szkoły lub przedszkola 
przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.  
do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. 

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest 
wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 
organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. 

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ 
prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest 
wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 
organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.  
 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 
01.09.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017, poz. 703) 
01.09.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

(Dz. U. z 2017, poz. 691) 

01.04.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017, poz. 671) 
01.09.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, poz. 649) 
01.09.2017 r. 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę  w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2017, poz. 630) 

25.03.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2017, poz. 622) 
1.09.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości 

wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych                                

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych 

 (Dz. U z 2017, poz. 617) 

23.03.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół   i placówek (Dz. U z 2017, poz. 610) 

22.03.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie            

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół                 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych               

(Dz. U z 2017, poz. 590) 

21.03.2017 r. 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017, poz. 58) 

  

21.03.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do 

użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017, poz. 4810) 
08.03.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U z 2017, poz. 473) 
18.03.2017 r. 

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. z 2017, poz. 356) 

01.09.2017 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz.170) 
28.01.2017 r. 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/170/1


Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów 

Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.                 

(Dz. U. z 2017, poz. 133) 

21.01.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez 

komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017, poz. 89) 

15.01.2017 r. 

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

(Dz. U. z 2017, poz. 60) 
1.09.2017 r. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59) 1.09.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017                         

(Dz. U. z 2016, poz.2298) 

1.01.2017 r. 

 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 2169) 
1.01.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej                                      

(Dz. U. z 2016, poz. 2150) 

1.01.2017 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016, poz. 2094) 
22.12.2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu 

dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu 

powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016, poz. 2035) 

1.01.2017 r. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943) 
  

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2016, poz. 1927) 
  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium 

Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 1710) 

01.01-.016 r. 

18.10.2016 r. - § 6 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu 

sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział  w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016, poz. 1691) 

29.10.2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016, poz. 1591) 
1.10.2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”                                        

(Dz. U. z 2016, poz. 1457) 

17.09.2016 r. 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Nazwa  aktu prawnego 

  
Data wejścia w życie 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych                                      

(Dz. U. z 2016, poz. 1408) 

08.09.2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie         

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji                          

(Dz. U. z 2016, poz. 1385) 

02.09.2016 r. 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane  

w roku szkolnym 2016/2017 



Dziękujemy za uwagę! 

Opracowały:  

Jolanta Staszak  CDN 

Urszula Szymańska MODN 


