
 

 

 
 
 
 
 

Zakres zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

- opis projektu MEN z 9 marca 2011 roku 
 
 
 

System edukacji w Polsce obecnie i w przyszłości stoi przed wieloma wyzwaniami 
będącymi skutkiem zachodzących procesów demograficznych. Są one związane 
przede wszystkim z postępującym spadkiem liczby uczniów.  
 
Spadek ten dotknie wszystkich poziomów edukacji i w perspektywie najbliższych 
dwóch dekad będzie odnotowany w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Wprawdzie nadchodzące lata przyniosą czasowe zwiększenie liczby dzieci 
wchodzących w system edukacji, przewiduje się jednak, że wzrost liczby urodzeń 
będzie jednak na tyle niewielki, że nie zahamuje spadku łącznej liczby dzieci  
i młodzieży objętych obowiązkową edukacją.  
 
Wszystkie projektowane zmiany mają na celu taką organizację systemu oświaty, 
która umożliwi dbałość o podnoszenie jakości edukacji w trudnych warunkach 
demograficznych, będących głównym wyzwaniem dla zarządzających edukacją 
w kolejnych latach. 

Zmiany demograficzne

Wg danych GUS w 2009 r. 
w Polsce było ok. 1,5 mln
młodzieży w wieku
16-18 lat, czyli o ponad 
190 tys. mniej (ok.12%) 
w porównaniu z rokiem 
2005

W 2020 r. liczba ta spadnie 
do poziomu ok. 1 mln
osób, czyli będzie 
mniejsza  o ok. 500 tys. 
(ok. 33%) w porównaniu 
z rokiem 2009

Liczba młodzie ży w wieku 16-18 lat
w latach 2002-2030
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I. Subwencjonowana i powszechna edukacja przedszkol na  
Projekt ustawy zakłada, że jedynymi miejscami edukacji przedszkolnej będą 
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Przepisy przejściowe pozwolą 
na przekształcenie się oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach 
podstawowych w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego. 
Proponowana zmiana wynika ze zgłaszanych problemów w zakresie funkcjonowania 
oddziałów przedszkolnych w szkołach, które są placówkami feryjnymi przy 
jednoczesnym nieferyjnym charakterze pracy tych oddziałów i zatrudnionych tam 
nauczycieli.  
 
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
(o 20%, czyli aż o 250 tysięcy, dzieci w wieku 3-5 lat od roku szkolnego 2006/2007). 
Należy więc brać pod uwagę czynniki, które mogą pomóc w utrzymaniu tej tendencji. 
Projektowane zmiany zakładają udzielenie przez budżet państwa finansowego 
wsparcia gminom w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 
Proponowane jest objęcie subwencjonowaniem edukacji dzieci 4- letnich i 5-letnich 
towarzyszące daniu 4-latkom prawa do podejmowania edukacji przedszkolnej. 
 
U podstaw projektowanych zmian leży również zamiar uelastycznienia systemu 
opieki nad małym dzieckiem poprzez umożliwienie - w zależności od potrzeb - 
objęcia edukacją przedszkolną dziecka 2-letniego, jak i pozostawienia pod opieką 
„żłobkową” dzieci do lat 3.  
 
 
II. System oceniania jako ści edukacji 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wymaga 
zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia. Działania w tym zakresie uwzględnione 
zostały w Strategicznym Planie Rządzenia oraz w Programie Prac Rządu w obszarze 
edukacji. Są one także zgodne z rekomendacjami Raportu o Kapitale Intelektualnym 
Polski.  
 
Podniesienie jakości kształcenia wpisuje się w szeroko rozumiane podwyższanie 
jakości funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, na który składają się między 
innymi system nadzoru pedagogicznego oraz system egzaminów zewnętrznych. 
 
Celem zmian w systemie oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz 
wspomagania szkół i placówek jest budowa nowoczesnego systemu, obejmującego 
z jednej strony jednoznaczne określenie wymagań (wraz z badaniem poziomu ich 
realizacji), z drugiej zaś oferującego szkołom powszechnie dostępne i profesjonalnie 
zorganizowane wsparcie. 
 
Zasadnicza zmiana w nadzorze pedagogicznym polega na tym, że ewaluację 
i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny 
sprawuje obecnie kurator oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące się badaniem 
jakości pracy szkół; powstaną one na bazie obecnych zasobów kadrowych 
i lokalowych - centralnej i okręgowych - komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów 
oświaty. 
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Zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy

Naczelny Inspektor
Jakości Edukacji 

(wiceminister)

Krajowy Ośrodek 
Rozwoju Edukacji

Sieć Regionalnych 
Ośrodków Jakości 

Edukacji

Sieć lokalnych 
Centrów Rozwoju 

Edukacji

Krajowy Ośrodek 
Jakości Edukacji

Ministerstwo 
Edukacji 

Narodowej

wymaganie wspomaganie

 
 
Efektem funkcjonowania nowego nadzoru pedagogicznego będzie możliwość 
przekazywania w jednolitej w całym kraju formie informacji o ocenie pracy szkół, 
(dostępnej dla dyrektorów placówek i rodziców). Informacje te będą także 
narzędziem pomocnym w prowadzeniu polityki oświatowej na poziomie samorządu, 
regionu i kraju. 
 
Proponowane rozwiązania, zgodnie z sugestią Rządowego Centrum Legislacji, 
zawarte są w przygotowywanej obecnie zmianie ustawy o systemie oświaty, a nie - 
jak projektowano pierwotnie - w osobnej ustawie o systemie oceniania jakości 
edukacji. Dzięki temu w jednej ustawie zostanie opisany zarówno nowy system 
oceniania jakości pracy szkół jak i nowy system ich wspomagania. 
 
Zadania kuratora oświaty będą nadal realizowane. Te wynikające ze sprawowania 
nadzoru pedagogicznego przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji, które mieścić 
się będą w każdym województwie - ze stojącym na ich czele regionalnym 
inspektorem jakości edukacji. Pozostałe zadania będą wykonywane przez urzędy 
wojewódzkie. 
 
Proponowane zmiany są wynikiem prowadzonych konsultacji. W dyskusji 
akceptowano konieczność powstania profesjonalnych instytucji, wyspecjalizowanych 
w ocenianiu jakości pracy szkół połączonych z systemem egzaminów zewnętrznych. 
Zwrócono jednak uwagę, że sieć tych instytucji powinna być spójna z podziałem 
administracyjnym kraju. Ważne jest, aby regionalne ośrodki jakości edukacji były 
instytucjami, których zadaniem będzie, podobnie jak obecnie okręgowych komisji 
egzaminacyjnych, ustalanie i udostępnianie opinii publicznej rzetelnej informacji na 
temat pracy szkół.  
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III. System kompleksowego wspomagania szkół 
System kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju będzie opierać się na 
centrach rozwoju edukacji. Zakłada się, że do 2016 r. w każdym powiecie będzie już 
funkcjonować centrum rozwoju edukacji – powstałe z połączenia zadań poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki 
pedagogicznej. Centra rozwoju edukacji, które mogą być prowadzone przez 
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz przez organy niepubliczne, 
docelowo będą finansowane z subwencji oświatowej w sposób proporcjonalny do 
liczby obejmowanych opieką szkół i uczniów. Szkoła obowiązkowo dokona wyboru 
centrum rozwoju edukacji, które będzie sprawować nad nią opiekę i podpisze z nim 
kontrakt określający zarówno obszary standardowego wspomagania, jak 
i szczególnego wspomagania w danym roku szkolnym.  
 
Ważnym elementem budowania systemu wsparcia szkół jest samorząd 
województwa, którego zadaniem oświatowym będzie prowadzenie - w utworzonych 
wojewódzkich centrach informacji edukacyjno-zawodowej - regionalnej publicznej 
bazy informacji dotyczącej oferty edukacyjnej regionu. 
 
 
IV. Zmiany dotycz ące specjalnych potrzeb edukacyjnych 
Nowa formuła realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego, ukierunkowana na osiągnięcie przez uczniów konkretnych 
efektów kształcenia, wskazuje na potrzebę indywidualnego podejścia do potrzeb 
dziecka w pracy z nim zarówno podczas obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Umożliwi to objęcie dziecka jak najwcześniej specjalistycznym 
wsparciem i dostrzeganie problemów rozwojowych, w szczególności małego dziecka, 
już od chwili stwierdzenia zagrożenia niepełnosprawnością, tak aby bez zbędnej 
zwłoki występujące u dziecka zaburzenia rozwojowe minimalizować bądź 
eliminować.  
 
Projektowane rozwiązania stanowią kontynuację rozpoczętych już działań 
zmierzających do powstania spójnego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Według tego modelu nauczyciele dostosowują działania 
edukacyjno-terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości 
psychofizycznych każdego ucznia.  
 
 
V. Zarządzanie edukacj ą w warunkach ni żu demograficznego 
W obliczu postępującego niżu demograficznego zamiast podejmowanych obecnie 
przez samorządy decyzji o likwidacji szkół i przenoszeniu uczniów do innych 
placówek ustawa da samorządom możliwość nauczania dzieci w dotychczasowych 
budynkach szkół i przedszkoli, które - jako grupa - będą wspólnie zarządzane (będą 
miały wspólną kadrę pedagogiczną i wspólnych specjalistów, co ułatwi 
organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa 
zawodowego, a także zapewni pełne etaty nauczycielom). 
 
Możliwość grupowania – w celu wspólnego zarządzania i realizowania dodatkowych 
zadań poprawiających jakość dotychczasowej oferty – dotyczy prawie wszystkich 
jednostek obecnie występujących w systemie oświaty. W niekorzystnych warunkach 
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demograficznych i geograficznych na bazie dotychczasowej często rozdrobnionej 
sieci szkół i placówek będzie można utworzyć większe i silniejsze jednostki systemu 
oświaty. Takie grupowanie w silniejsze organizmy, o bardziej rozbudowanej ofercie 
dotyczyć będzie:  

– edukacji przedszkolnej i podstawowej,  
– kształcenia ogólnego na poziomie gimnazjalnym i licealnym,  
– szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,  
– placówek zajmujących się szeroko pojętym wspomaganiem szkół w rozwoju.  

 
Nowe, większe organizmy systemu edukacji, o bardziej kompleksowych zadaniach, 
muszą być profesjonalnie i nowocześnie zarządzane, będą gospodarowały zasobami 
kadrowymi i majątkowymi w sposób jak najbardziej zgodny z potrzebami i celami 
rozwoju lokalnej społeczności na danym terenie.  
 
Jednocześnie samorządy terytorialne nie będą już mogły przekazywać szkół do 
prowadzenia podmiotom dowolnie przez siebie ustalonym, w tym osobom fizycznym, 
jak to ma miejsce obecnie. Przekazywanie zadań oświatowych do prowadzenia 
będzie możliwe wyłącznie organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego, 
na podstawie precyzyjnie zdefiniowanych procedur konkursowych. Ograniczy to 
możliwość postępowania uznaniowego i rozszerzy możliwości budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, tak aby osoby tworzące organizacje o celach 
pożytku publicznego, w tym oświatowych, mogły podejmować się takiego zadania.  
 
 
VI. Nowoczesne kształcenie zawodowe i ustawiczne 
Nowocześniejsze zarządzanie kształceniem zawodowym i ustawicznym to ściślejsze 
powiązanie jego ze środowiskiem pracodawców oraz także zmienione reguły jego 
dofinansowywania.  
 
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić kursy 
przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji zawodowych objęte 
subwencjonowaniem oraz także być grupowane w centra kształcenia zawodowego 
i ustawicznego.  
 
Dofinansowywanie niepublicznej oferty kształcenia zawodowego dorosłych, w tym 
kursów kwalifikacyjnych i szkół policealnych będzie możliwe tylko wówczas jeśli 
zostanie zakończone pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym. 
 
 
VII. Zmiany w obszarze o światy polskiej za granic ą 
Przewiduje się stworzenie możliwości zakładania za granicą niepublicznych polskich 
szkół uzupełniających i ośrodków polskiej edukacji. Jest to odpowiedź na 
wielokrotnie zgłaszane postulaty środowisk Polaków zamieszkałych obecnie za 
granicą, coraz liczniej – szczególnie w krajach Unii Europejskiej – organizujących 
tam polską edukację swoim dzieciom. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą będzie prowadził ich rejestr oraz sprawował nad nimi nadzór 
pedagogiczny.  
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Ośrodek ten będzie także, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, upoważniony do 
zakładania i prowadzenia w celu kształcenia dzieci obywateli polskich 
przebywających za granicą: 

− polskich szkół uzupełniających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, 

− szkół na terenie kraju prowadzących kształcenie na odległość, 
− ośrodków polskiej edukacji. 

 
Ośrodki polskiej edukacji będą placówkami metodycznymi, mającymi siedzibę za 
granicą, prowadzącymi wsparcie metodyczne dla nauczycieli polskich szkół 
uzupełniających, a także dla nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego 
i innych przedmiotów w języku polskim przez zarejestrowane za granicą organizacje 
społeczne oraz w szkołach w zagranicznym systemie oświaty. Mają one też 
gromadzić i udostępniać nauczycielom zasoby dydaktyczne, działając na rzecz 
promocji języka polskiego. 
 
 
VIII. Daty wej ścia proponowanych zmian w życie 
Większość proponowanych rozwiązań, jak nowy system oceniania jakości edukacji, 
unowocześnione kształcenie zawodowe, zacznie obowiązywać zgodnie  
z kalendarzem zmian programowych w edukacji – od września 2012 roku. Wcześniej 
– w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy – będzie możliwość grupowania szkół  
i placówek. Natomiast zmiany dotyczące subwencjonowania edukacji przedszkolnej 
oraz sposobu finansowania centrów rozwoju edukacji w całości zaczną obowiązywać 
dopiero od roku 2016. Wcześniej zaplanowane jest wspieranie tych zadań częściowo 
z budżetu, częściowo z funduszy europejskich. 
 
 


