
Obszary zmian w kształceniu zawodowym 

Finansowanie  

Minister Anna Zalewska, prezentując zmiany w szkolnictwie branżowym i 
technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, powiedziała, że od 1 stycznia 
2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste 
zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. 
Przy podziale środków pod uwagę będą brane również: efektywność kształcenia, 
koszty kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych. 

Organizacja szkół prowadzących kształcenie w zawodach 

Warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie 
pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy (wydawanej na czas określony) oraz 
nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie zostaną wprowadzone różne 
warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą. 

Minister Anna Zalewska wskazała również inne zmiany, które pozytywnie wpłyną na 
rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego: 

 wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły kwalifikacji dodatkowej 
pod koniec cyklu kształcenia – szybkie reagowanie na zmieniające się 
potrzeby rynku pracy (nowe umiejętności, nowe technologie); 

 umożliwienie przygotowywania uczniów podczas nauki w szkole do nabywania 
uprawnień branżowych niezbędnych do pracy w zawodzie; 

 zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum; 
 wprowadzenie możliwości odbywania przez uczniów technikum staży u 

pracodawców; 
 umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia 

również osobom pracującym; 
 ustanowienie szkoły policealnej jako szkoły kształcącej (co do zasady) w 

zawodach na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji, tj. poziomie pośrednim 
pomiędzy technikiem 
i licencjatem/inżynierem; 

 umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób 
dorosłych (kursów umiejętności zawodowych); 

 zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w 
zawodach; 

 zagwarantowanie szkołom możliwości prowadzenia wydzielonych rachunków i 
gromadzenia dochodów, np. z tytułu darowizn lub świadczenia usług; 

 wprowadzenie obowiązku przystąpienia przez uczniów do egzaminu 
zawodowego; 

 podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników. 

Planuje się również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach 
materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami). Ujednolicone będzie 
pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. Dodatkowo 
zostanie zaproponowane wprowadzenie obowiązkowych branżowych staży 
zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego 


