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Nowy ustrój szkolny 

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej 

szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-

letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie 

obejmował: 

 8-letnią szkołę podstawową; 

 4-letnie liceum ogólnokształcące; 

 5-letnie technikum; 

 3-letnią branżową szkołę I stopnia; 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia; 

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy; 

 szkołę policealną. 

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się 

uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum 

ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku 

szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII szkoły 

podstawowej. 

Od 1 września 201 7 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego obowiązuje w klasach I, IV, VII 

szkoły podstawowej, w I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali 

uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową. 



Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy uczniów klas I-III. Od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, 

a w VII do zajęć obowiązkowych zostanie włączony drugi język obcy nowożytny. 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będą nadal uczyli się przyrody. 

Natomiast od klasy VII zostaną wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i 

geografia. 

Utrzymujemy szkolenie sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje, w której 

szkole realizowane jest takie szkolenie, dostępne są w gminie. 

Oddziały przysposabiające do pracy będą tworzone od klasy VII i VIII szkoły podstawowej. 

Egzamin ósmoklasisty 

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019, 

2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka 

obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy 

także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) 

opublikuje informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania 

egzaminacyjne. 

Z kolei w grudniu 2017 r. CKE zaprezentuje arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty. 



Egzamin gimnazjalny 

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku 

szkolnego 2018/2019. Przystąpią do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające 

egzamin eksternistyczny z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 

włącznie. 

Egzamin gimnazjalny w 2018 r. rozpocznie się 18 kwietnia. Jego wyniki poznamy 15 czerwca 

2018r. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest dostępny na stronie internetowej www.cke.edu.pl. 

 

Egzamin maturalny 

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. 

Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Szczegółowy terminarz 

znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl. 

Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego czasu 

uczniowie będą zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach. Informacje o formule tego egzaminu 

zostaną udostępnione w 2018 r. 

 



Rekrutacja do szkół 

Terminy i kryteria rekrutacji do szkół podstawowych nieobwodowych ustali organ prowadzący do 31 

stycznia 2018 r. Informacje będą dostępne dla uczniów w szkole lub w urzędzie miasta (gminy). 

Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia ustali kurator 

oświaty do 31 stycznia 2018 r. Informacje udostępni dana szkoła lub kuratorium oświaty. 

W roku szkolnym 201 7/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej będą funkcjonowały klasy 

dotychczasowego gimnazjum (II i III) do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły. Podobne 

rozwiązania dotyczą zespołów szkół, w skład których oprócz gimnazjum wchodzi zasadnicza szkoła 

zawodowa, liceum ogólnokształcące albo technikum. 

Uczeń, który ukończył gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, od 1 września 2017 r. może kontynuować 

naukę w branżowej szkole I stopnia, 4-letnim technikum lub 3-letnim liceum ogólnokształcącym. 

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Na lata szkolne 2017/2018 i 2019/2020 do branżowej 

szkoły I stopnia będzie prowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum. Od roku szkolnego 2019/2020 

rekrutacja uwzględni absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. 

Zmiany nie obejmą uczniów 3-letniego liceum ogólnokształcącego – będą się oni uczyli według dotychczas 

obowiązujących zasad. 



 

Program nauczania 

Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go dyrektorowi w celu dopuszczenia 

do użytku w danej szkole. Wszystkie, tak zaakceptowane programy, stanowią szkolny zestaw programów 

nauczania, który w połączeniu z programem wychowawczo-profilaktycznym określa działalność edukacyjną 

szkoły czy placówki. 

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Nauczyciel ma 

zapewnioną autonomię w zakresie realizacji programu nauczania. Do jego decyzji należy także wybór metod 

nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników. Może on również postanowić, że będzie realizował 

program nauczania bez korzystania z podręcznika szkolnego. 

Program nauczania może rozszerzać treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali. 

 

Program indywidualny 

Uczeń ma możliwość realizowania w szkole programu indywidualnego w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zgodę 

wydaje dyrektor szkoły. Program opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub akceptuje indywidualny 

program nauki opracowany poza macierzystą szkołą. 



Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole 

wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego 

zainteresowanego ucznia. 

Istotne jest, aby indywidualny program nauki nie obniżał wymagań edukacyjnych, jakie wynikają ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, które obowiązują w danej klasie. 

 

Indywidualny tok nauki 

 

Uczeń ma prawo uczyć się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w 

zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć, które przewidziane są w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. Zgodę wydaje dyrektor szkoły. 

Uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu jednej, dwóch lub 

większej liczby klas. Będzie mógł być również klasyfikowany i promowany w trakcie trwania całego roku 

szkolnego. Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowiązujący w 

danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. Obie formy kształcenia 

mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie. 

 



 

Uczeń przewlekle chory w przedszkolu i szkole 

 

Uczeń przewlekle chory w przedszkolu i w szkole ma te same prawa i obowiązki jak każde dziecko. 

Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne. 

Placówki systemu oświaty mają obowiązek dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także umożliwienia dzieciom korzystania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. O dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania 

dziecka przewlekle chorego w szkole zapytaj dyrektora. 

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia 

tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej. 

Uczniowie z niepełnosprawnością, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć 

prowadzona była w formie indywidualnej lub mniejszej grupie, będą odbywać takie zajęcia w szkole. Zespół 

nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 



Uczniowie chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu – szczególnie 

wynikające ze stanu zdrowia – wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w 

mniejszej grupie, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem będzie opinia 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w 

ciągu całego roku szkolnego. 

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą uczestniczyć w 

zajęciach w domu. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, wybrane zajęcia będą realizować z klasą, a jeśli 

ulegnie on czasowej poprawie, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić indywidualne nauczanie. Wówczas uczeń 

uczęszcza do szkoły wspólnie ze swoimi rówieśnikami. 

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą odbywali zajęcia lekcyjne w 

domu. 

Dodatkowo w nowej podstawie programowej zostały uwzględnione zawody pomocnicze, które są 

przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała we wszystkich klasach szkoły podstawowej dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Utrzymany został wiek (24. rok życia), do którego organizuje się kształcenie specjalne oraz możliwości 

przedłużenia nauki na każdym etapie edukacyjnym uczniom niepełnosprawnym. 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność. 



 

Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

 

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel 

powinien również obserwować, jak środowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia. 

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy: 

 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

 zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

 zindywidualizowana ścieżka kształcenia; 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 

utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają 

funkcjonowania dziecka. 

W szkole, w ciągu całego roku szkolnego, można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych. 

 



Nauka programowania 

Od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły 

podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny 

nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in.: logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, 

posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 

posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na 

zajęciach z różnych przedmiotów. 

Będziemy wspierać szkoły w budowie bardzo szybkich, szerokopasmowych łączy internetowych oraz 

wyposażać placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mają one sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii w edukacji. 

Nazwy nowych przedmiotów 

W szkole podstawowej zmienią się nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 zamiast zajęć komputerowych – informatyka; 

 zamiast zajęć technicznych – technika; 

 w miejsce historii i społeczeństwa – dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie; 

 zamiast przyrody uczniowie już od V klasy szkoły podstawowej będą uczyli się w kolejnych latach 

biologii, historii, geografii, a w następnych – fizyki i chemii. 

Opracowano na podstawie: https://men.gov.pl/informator 


