


PARTNERSTWO  

NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO -  
Pierwsze rezultaty projektu na rzecz modernizacji podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

 

projekt ORE pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym 

Warszawa, 5 grudnia 2016 r. 



Wdrożenie 1 września 2012 r. reformy kształcenia zawodowego 

- ZAWÓD – KWALIFIKACJE – 

 

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania 

podstaw programowych kształcenia w zawodach 

 - projekt KOWEZiU realizowany w latach 2012-2015  



PARTNERSTWO  

NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – 
modernizowanie 202 PPKZ – projekt ORE 2016-2018 

 
nowość 

dla danej kwalifikacji przypisanie poziomów PRK  

Projekt     IBE 

 



Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 

Etap 1. Forum partnerów społecznych 

 

Oś priorytetowa II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 

Beneficjent: KOWEZiU  /Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Zaplanowany okres realizacji projektu: styczeń 2016 – grudzień 2017 

Budżet projektu:   10 908 156 PLN (9 193 394 PLN wkład UE, 

 a pozostałe 1 714 762 PLN stanowi współfinansowanie ze środków krajowych) 

Projekt pozakonkursowy o charakterze 

koncepcyjnym 



Etap 1. Forum partnerów społecznych: do XII 2017 r. 

 

202 rekomendacje pracodawców, stowarzyszeń dotyczące kształcenia 

zawodowego, kwalifikacji zawodowych, 54 modyfikacje PPKZ, 

opracowanie 54 suplementów do dyplomów i wszystkich kwalifikacji 

oraz ścieżek rozwoju zawodowego 
 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 



Etap 1.  54 modyfikowane PPKZ dla zawodów: 

fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów  graficznych,  

technik spedytor, technik logistyk, operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, 

operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii 

ceramicznej,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, 

murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik 

budownictwa, technik geodeta,  

 
 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 



Etap 1.  54 modyfikowane PPKZ dla zawodów: 

mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik drogownictwa, 

monter nawierzchni kolejowej, technik dróg i mostów kolejowych, 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń 

sanitarnych, technik weterynarz, mechanik-operator pojazdów i 

maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, 

technik mechanik okrętowy, technik mechanik okrętowy, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 

samochodowych, mechanik motocyklowy, technik pojazdów 

samochodowych,  

 
 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 



Etap 1.  54 modyfikowane PPKZ dla zawodów: 

operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i 

urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn 

i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewnik, 

elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter –elektronik, 

technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, 

monter mechatronik, technik mechatronik, monter sieci i 

urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik 

informatyk, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej 

komunikacji elektronicznej, technik tyfloinformatyk.    

 
 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 



 
 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 

Technik geodeta  K1 Wykonywanie pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywanie wyników 

pomiarów 

K2 Obsługa geodezyjna 

inwestycji budowlanych  

K3 Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych z 

katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

K1 Wykonywanie pomiarów 

geodezyjnych oraz 

opracowywanie wyników 

pomiarów 

 

K2 Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych z 

katastrem i gospodarką 

nieruchomościami  

Przykład  

Pracownik pomocniczy mechanika, ślusarza, fryzjera, stolarza, krawca,  

pomoc kuchenna … 



 

Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku 

pracy: do II 2018 r. 

 

Opracowanie dalszych rekomendacji dla 75 zawodów, 75 modyfikacje 

PPKZ, opracowanie 75 suplementów do dyplomów i wszystkich 

kwalifikacji, opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 



Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku 

pracy: do VIII 2018 r.  

 

Opracowanie dalszych rekomendacji dla 73 zawodów ,73 modyfikacje 

PPKZ, opracowanie 73 suplementów do dyplomów i wszystkich 

kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego oraz ramowych programów 

i planów nauczania 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. 
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Spośród przedstawicieli partnerów społecznych na 

potrzeby projektu  utworzono 25 branżowych zespołów 

(BZPS) do 8 obszarów kształcenia (Dz. U. z 2012 r. Poz.7) 



Zadania przedstawicieli partnerów społecznych 

Zadanie 1 

Ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu 
o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych.  

Przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw 
programowych kształcenia w zawodach oraz pod kątem 
uwzględnienia oczekiwań rynku pracy. 



Zadania przedstawicieli partnerów społecznych 

Zadanie 2 

Opracowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego oraz w obowiązujących podstawach programowych 

kształcenia w zawodach z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. 



Zadania przedstawicieli partnerów społecznych 

Zadanie 3 

Opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego, w tym określenie pożądanych 
typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich absolwentów, na podstawie 
rekomendacji przygotowanych podczas  konsultacyjnych seminariów 
branżowych. 



Typy szkół zawodowych w nowym ustroju szkolnym: 

• pięcioletnie technikum - T 

• trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia – BS I 

• dwuletnia branżowa szkoła drugiego stopnia – BS II 

• 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy - SSPP 

• max. 2,5-letnia szkoła policealna - PS 

Planowane zmiany w kształceniu zawodowym 



2017/2018 – wprowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia 

2019/2020 – wprowadzenie 5-letniego Technikum 

2020/2021 – wprowadzenie Branżowej Szkoły II stopnia 

(dla absolwentów szkoły I stopnia) 



-realizacja kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (zawody 

jednokwalifikacyjne) 

- absolwent po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji otrzyma dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyska wykształcenie zasadnicze 

branżowe 

- absolwent będzie miał możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania 

kształcenia w branżowej szkole drugiego stopnia  

-realizacja kształcenia ogólnego (dokończenie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla roczników gimnazjalnych) 

-zachowanie dotychczasowych klas wielozawodowych 

Branżowa szkoła I stopnia  



- realizacja kształcenia w zawodach, które mają kontynuację na poziomie 

technika, 

 

- absolwent po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej 

kwalifikacji, uzyska wykształcenie średnie branżowe i dyplom technika, 

 

- absolwent będzie mógł przystąpić do matury na poziomie podstawowym. 

Branżowa szkoła II stopnia 



Absolwenci branżowej szkoły pierwszego stopnia kształcący się w zawodach 

dla których nie jest przewidziane kształcenie w branżowej szkole drugiego 

stopnia, będą mogli podjąć pracę lub kontynuować naukę w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej oraz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 



II projekt ORE 
 

EFEKTYWNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 



Oś priorytetowa II   

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
 

Działanie 2.14  

Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie 2. 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu 

całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Okres realizacji projektu:   

styczeń 2016 – kwiecień 2018 

EFEKTYWNE DORADZTWO EDUKACYJNO-

ZAWODOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY  

I DOROSŁYCH 



Główny cel projektu 

 

Stworzenie ram efektywnego funkcjonowania 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty  



Główne działania 

 Opracowane zostały rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty przez Zespół Ekspertów 

 Wypracowywane są przez Zespoły Autorów: 

o przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkoli 

o przykładowe programy orientacji zawodowej dla szkół podstawowych  

(w podziale na I i II etap edukacyjny) 

o ramowe programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla  klas 7-8, 

BS I, techników, BS II, liceów i szkół policealnych  w konsultacji z  Zespołem 

Ekspertów  

 Testowanie ramowych programów doradztwa i narzędzi w 26 szkołach 



Efekty projektu 

Rekomendacje do rozporządzenia dotyczącego doradztwa, które zostaną 

przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej celem uwzględnienia w przepisach 

oświatowych 

 

Materiały będące wsparciem dla szkół (statuty szkolne – wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego) i placówek w wywiązywaniu się z nałożonych 

rozporządzeniami obowiązków 

 

Warunki do budowania u uczniów i słuchaczy pozytywnych postaw wobec 

kształcenia zawodowego oraz rozwijanie  potrzeby kształcenia ustawicznego i 

nawyku uczenia się przez całe życie 









dziękuję za uwagę 

 

Bożena Mayer-Gawron 

wicedyrektor ORE 

 

bozena.mayer-gawron@ore.edu.pl 

 


