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Uczniowie, rodzice – najczęściej zadawane pytania

Reforma edukacji
W których klasach w roku szkolnym 2017/2018 będzie
obowiązywać nowa podstawa programowa?
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
w przyszłym roku szkolnym będzie obowiązywać:
• od klasy I, klasy IV i klasy VII szkoły podstawowej,
• od klasy I BSI,
• w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
• szkole policealnej .
Szczegółowe informacje można znaleźć w art.: 277-285 przepisów
wprowadzających….

Reforma edukacji
Czy utrzymane zostaną bezpłatne podręczniki?
Tak, zachowane zostaje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników.
Ponadto, począwszy od 2017 r., w związku z projektowanymi zmianami
programowymi i strukturalnymi, dotacja celowa będzie udzielona
na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały
edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe:
• w roku 2017 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe dla uczniów klas I, IV, VII,
• w 2018 roku – dla klas II, V i VIII,

• w 2019 roku – dla klas III i VI.
Szczegółowe informacje: art. 341 – 348 przepisów wprowadzających…

Reforma edukacji
Jakie możliwości kontynuowania nauki będzie miał uczeń
zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym
2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, skoro od 1.09.
2017 r. nie będzie zasadniczej szkoły zawodowej?
Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji
do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I
branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie
w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń. (art. 168
przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
W jakiej szkole będą uczyć się uczniowie gimnazjum, którzy nie
uzyskają promocji, a klasy, którą mieliby powtarzać już nie będzie?
• Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym
2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września
2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

• Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku
szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1
września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
• 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.(art. 130
przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Jakie świadectwo otrzyma uczeń obecnej klasy I gimnazjum, który nie
uzyska promocji i będzie uczył się w klasie VII i VIII szkoły
ponadpodstawowej ? Uczeń ten ma już świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej…Będzie więc miał dwa świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej? Czym będą różnić się takie świadectwa?
Uczniowie gimnazjum, którzy z powodu nieotrzymania promocji będą uczyć
się w ośmioletniej SP, będą mieć dwa świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, z których każde daje inne uprawnienia:
• Świadectwo ukończenia ośmioletniej letniej szkoły podstawowej będzie
dokumentem, na podstawie którego uczeń będzie mógł kontynuować
naukę w czteroletnim LO, pięcioletnim technikum lub BSI. Tych
uprawnień nie daje świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły
podstawowej.
• Świadectwo ukończenia 6-letniej SP potwierdza nadanie kwalifikacji
na poziomie 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji, natomiast 8-letniej –
na poziomie 2 (art. 113 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Młodociany pracownik musi mieć ukończone 16 lat,
a absolwent 8-letniej szkoły podstawowej będzie miał 15 lat.
Czy będzie mógł uczyć się w branżowej szkole jako
młodociany pracownik?
Obecnie młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 16
lat, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1.09. 2018 r. wejdzie zmiana
w art. 190 Kodeksu pracy, zgodnie z którą młodocianym
pracownikiem będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie
przekroczyła 18 lat. Pierwsi uczniowie – piętnastolatkowie ukończą 8-letnią szkołę podstawową w 2019 r., będą więc
mogli mieć status młodocianego pracownika.

Reforma edukacji
Jak będzie organizowany egzamin w roku szkolnym
2018/2019? W tym roku będą kończyć szkołę gimnazjaliści
i pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.
• Egzamin gimnazjalny na dotychczasowych zasadach będzie
przeprowadzany do roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów
gimnazjów dla młodzieży, natomiast w przypadku słuchaczy
gimnazjów dla dorosłych – do roku 2019/2020
• Egzamin ósmoklasisty w latach szkolnych 2018/2019 –
2020/2021 będzie obejmował następujące przedmioty
obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy
nowożytny.
(art. 299, 300 przepisów wprowadzających…)

Reforma edukacji
Czy absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej będą
ubiegać się o przyjęcie do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020
na takich samych zasadach?
Nie, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się odrębnie
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.
• Uczniowie będą uczyć się w odrębnych oddziałach: absolwenci
gimnazjum w 3- letnim LO, 4-letnim technikum, natomiast
absolwenci 8-letniej SP – w – 4 – letnim LO, 5 – letnim technikum.
• 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.
Art.. 150, 151, 163 Przepisów wprowadzających

Reforma edukacji
Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego będą
ważne w roku szkolnym 2017/2018?
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
na okres I etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017
r. zachowują ważność do zakończenia kształcenia w klasie IV
szkoły podstawowej.
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
na okres II etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017
r. zachowują ważność do końca kształcenia w szkole
podstawowej.
• Art. 315 przepisów wprowadzających
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