
Informacja

w sprawie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa  o  zmianie  ustawy –  Prawo oświatowe  oraz  niektórych  innych  ustaw  wprowadza

monitoring przebiegu i karier absolwentów branżowych szkół pierwszego i drugiego stopnia –

techników,  szkół  policealnych,  a  także  liceów  ogólnokształcących  i  szkół  specjalnych

przysposabiających  do  pracy. Zgodnie  z  ustawą  monitoring  karier  absolwentów  będzie

prowadzony w celu zapewnienia  informacji  na temat  przebiegu karier  absolwentów szkół

ponadpodstawowych  na  potrzeby  prowadzenia  polityki  oświatowej  państwa  na  poziomie

krajowym, regionalnym i lokalnym,  w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia

do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania  uczniów do wyboru  zawodu i  kierunku

kształcenia.

Monitoring karier absolwentów będzie prowadzony na podstawie danych gromadzonych:

1) w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011

r. o systemie informacji oświatowej;

2) w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o

którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce;

3) przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

4) przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  na kontach  ubezpieczonych  lub  kontach

płatników składek.

Ustawa uregulowała zakres, formy i okres przechowywania danych osobowych niezbędnych

do  prowadzania  monitoringu.  W  ustawie  określono  zadania  poszczególnych  podmiotów

uczestniczących  w przepływie  danych niezbędnych  do prowadzenia  monitoringu.  Zgodnie

z ustawą minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępni wyniki monitoringu

karier  absolwentów w postaci  zagregowanej  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na swojej

stronie podmiotowej. 

Ustawa  zawiera  nowelizację  kilku  ustaw  w  zakresie  koniecznym  do  pozyskiwania

i przetwarzania  szczegółowych  danych  rejestrowych  niebiednych  do monitorowania  karier

absolwentów. Zmiany w tym zakresie obejmują:

1) ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

2) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,



3) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa  wprowadza  również  kilka  zmian  doprecyzowujących  ustawę  z  dnia

15 kwietnia  2011  r.  o  systemie  informacji  oświatowej  niezwiązanych  bezpośrednio  z

systemem monitoringu karier absolwentów.  

Ustawa  wchodzi  w  życie  z  dniem następującym  po  dniu  ogłoszenia,  z wyjątkiem

części przepisów, które wejdą w życie odpowiednio:

1) z  dniem 1  września  2021  r   (zmiany  doprecyzowujące  w ustawie  o  systemie

informacji oświatowej),

2) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (m.in. przepis dotyczący finasowania zadań

oświatowych).

Źródło:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-

ustawy.html
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