ODBUDOWA PRESTIŻU
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
– ROZWÓJ SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

marzec 2019 r.

Jakie są cele wdrażanych zmian?
•
•

dopasowanie nowego
systemu szkolnictwa
branżowego do potrzeb
nowoczesnej gospodarki
i poszczególnych branż

•

zwiększenie wpływu
pracodawców
na funkcjonowanie
kształcenia zawodowego

odbudowa prestiżu
kształcenia zawodowego
•

przygotowanie zmian
programowych, organizacyjnych
i prawnych, służących poprawie
jakości i efektywności
kształcenia zawodowego

•

promocja szkolnictwa
branżowego wśród
uczniów i ich rodziców

1

Reforma przygotowana we współpracy z pracodawcami
wspólny list premiera i minister
edukacji do pracodawców
12 seminariów branżowych,
z udziałem ponad
500 pracodawców
ponad 1000 pracodawców
przygotowywało zmiany
programowe
porozumienia MEN z branżowymi
organizacjami pracodawców
oraz spółkami Skarbu Państwa

Ustawa z 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw

• przyjęta niemal jednomyślnie
• podpisana przez Prezydenta RP
29 listopada 2018 r.
• opublikowana w Dzienniku Ustaw
30 listopada 2018 r. poz. 2245
• zmiana 39 ustaw spoza systemu oświaty
• ponad 50 aktów wykonawczych
do ustawy

2

Jakie działania poprzedziły przyjęcie ustawy?

2017 r. •

wzmocniono współpracę MEN z pracodawcami i resortami
odpowiedzialnymi za zawody

•

12 lipca zorganizowano konferencję „Pracodawca – kluczowy partner
w kształceniu zawodowym” – z udziałem pracodawców z całego kraju,
zapowiadającą I etap zmian w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018

•

1 września weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
wprowadzająca szkolnictwo branżowe:
o uelastyczniono strukturę szkolnictwa i zapewniono dostęp do dalszego
kształcenia – wprowadzono branżową szkołę I i II stopnia, zapewniającą
drożność kształcenia oraz możliwość przystąpienia do matury
o wprowadzono obowiązkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
w celu zwiększenia trafności decyzji związanych z wyborem zawodu

3

Jakie działania poprzedziły przyjęcie ustawy?

2018 r.

•

4 stycznia Minister Edukacji Narodowej powołał Radę Dyrektorów Szkół
Zawodowych, która uczestniczyła w przygotowaniu zmian w kształceniu
zawodowym

•

Kuratorzy Oświaty powołali koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, których
głównym zadaniem jest wspieranie pracodawców zainteresowanych nawiązaniem
współpracy ze szkołami

•

6 kwietnia zorganizowano Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu,
w trakcie którego zaprezentowano kierunki zmian w szkolnictwie branżowym

•

26 czerwca do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania trafił rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw

•

25 września rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu RP

4

Co wprowadzamy?
ddStałe monitorowanie potrzeb rynku pracy
Dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku
Obowiązkową współpracę szkół z pracodawcami
Przygotowanie do uzyskania uprawnień w trakcie nauki
Dodatkowe umiejętności zawodowe
Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach
Staże uczniowskie u pracodawców
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Co wprowadzamy?
Obowiązkowe doradztwo zawodowe
Obowiązkowy egzamin zawodowy
Obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli
Wsparcie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych
Zwiększenie stawek wynagrodzeń młodocianych
Zachęty finansowe dla uczniów i dla pracodawców
Zmianę modelu finansowania szkół
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