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Reforma edukacji:
jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?
Rok szkolny 2017/2018











1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają
się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej;
Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII
szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie
prowadzona rekrutacja;
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w
zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu
wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów
szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub
liceum ogólnokształcące lub technikum;
1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w
3-letnią branżową szkołę I stopnia;
Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych
trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r.
nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach
kolejnych klas;
W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało
się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej;
Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie
przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020
przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019




Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum;
1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja;
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w
zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu
wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów
szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub
liceum ogólnokształcące lub technikum.

Rok szkolny 2019/2020
W klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia
edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII
szkoły podstawowej;
 Uczniowie kończący gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach
ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę







szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.
Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły pierwszego
stopnia;
Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się
czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum
ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone
w pięcioletnie technikum;
Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego
technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i
późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

Rok szkolny 2020/2021







Rozpoczynają się zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach. Zakończą się one w
roku szkolnym 2023/2024;
1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum
ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie
rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja
kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021;
Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych
czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja
klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Rok szkolny 2021/2022
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach
dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego
gimnazjum.

Struktura szkół po zmianach
Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:








8-letnią szkołę podstawową,
4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnią branżową szkołę I stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią branżową szkołę II stopnia,
szkołę policealną.

Gimnazjum
Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów.






Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do
klasy I gimnazjum;
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum;
1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie z mocy ustawy
się ośmioletnią szkołą podstawową;
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole
podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu
wygaszenia kształcenia.

Zmiany w szkołach ponadpodstawowych
Liceum ogólnokształcące
Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4letnim liceum ogólnokształcącym.
1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum
ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie
rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach
dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego
gimnazjum.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą
prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Sytuacja niepromowania uczniów LO
Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku
szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się
uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma
promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego
liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku
szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Z
dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum
ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Technikum
Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w
pięcioletnie technikum.
Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego
technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze
lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona
rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września
2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach
kolejnych klas.
Sytuacja niepromowania uczniów technikum
Uczeń klasy pierwszej czteroletniego technikum, który nie uzyska promocji do klasy drugiej i
nie będzie miał możliwości powtarzania tej klasy w czteroletnim technikum, może
kontynuować naukę w klasie pierwszej pięcioletniego technikum. Analogicznie uczniowie
klas II-IV czteroletniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo
wyższej, będę mogli kontynuować naukę w odpowiedniej klasie (II-IV) pięcioletniego
technikum. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum będą
prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio klasy I-IV).
Sytuacja niepromowania uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do
klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej
szkoły I stopnia (uczeń klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do
klasy II, będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia, uczeń
niepromowany do klasy III w przypadku braku możliwości powtarzania klasy drugiej w
zasadniczej szkole zawodowej będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I
stopnia, analogicznie będzie w przypadku ucznia klasy trzeciej zasadniczej szkoły
zawodowej, który nie ukończy szkoły).
W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018- 2019/2020) branżowe szkoły I stopnia
będą prowadziły klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas
tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych, a co za tym idzie uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy
ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Ostatni nabór do klasy pierwszej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej może zostać
przeprowadzony w styczniu 2017 r. – kształcenie w klasie I może rozpocząć się od lutego
2017 r. Zatem 1 września 2017 r. w branżowej szkole I stopnia mogą funkcjonować klasy IIII dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Branżowa szkoła I stopnia
Projekt przewiduje przekształcenie od 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej
zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny
2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych

szkół zawodowych. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów
do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do
branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od
roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej
szkoły podstawowej.
Branżowa szkoła II stopnia
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym,
utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja
kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Egzaminy
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego
nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu
z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu
obowiązkowego.
W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty
będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę (dotyczy obecnych
szósto i piątoklasistów).
Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów:





egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;
egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego
2022/2023;
egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024;
egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli
kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin gimnazjalny:
przeprowadzany będzie dla uczniów gimnazjów – do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
Egzamin maturalny
Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego:



wprowadzamy próg zdawalności z jednego przedmiotu dodatkowego – 30 proc.
możliwych do uzyskania punktów;
posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym
na poziomie technika będzie mógł uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu



egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, bez konieczności (ale z
możliwością) przystępowania do egzaminu z przedmiotów dodatkowych;
absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego obowiązkowo będzie przystępował do
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego
nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Uwaga! W okresie przejściowym egzamin maturalny na zasadach obowiązujących przed
wejściem w życie niniejszej ustawy będzie przeprowadzany dla:




absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku
szkolnego 2026/2027;
absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum – do roku szkolnego
2027/2028;
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej
szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego
2028/2029.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:






dla zapewnienia efektywnej organizacji egzaminów zawodowych w okresie
przejściowym uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną
naukę w 4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na nowych zasadach;
natomiast uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 4letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., z
zastrzeżeniem, że uczniowie którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo
wyższej i powtarzają naukę przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie na nowych zasadach;
uczniowie i absolwenci 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych przystąpią do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach.

