
 

 

Projekt z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E D U K A C J I  N A R O D O W E J 1) 

z dnia ..................................... 2019 r. 

w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego, klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, dodatkowe umiejętności zawodowe 

w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych 

w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.  

§ 2. Określa się: 

1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią 

załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 

do rozporządzenia;  

3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży audiowizualnej, które stanowią załącznik nr 3 

do rozporządzenia;  

4) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży budowlanej, które stanowią załącznik nr 4 

do rozporządzenia; 

5) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży ceramiczno-szklarskiej, które stanowią załącznik nr 5 

do rozporządzenia; 

                                                 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315). 
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6) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży chemicznej, które stanowią załącznik nr 6 

do rozporządzenia; 

7) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej, które stanowią załącznik nr 7 

do rozporządzenia; 

8) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży ekonomiczno-administracyjnej, które stanowią załącznik 

nr 8 do rozporządzenia; 

9) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży elektroenergetycznej, które stanowią załącznik nr 9 

do rozporządzenia; 

10) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej, które stanowią załącznik 

nr 10 do rozporządzenia; 

11) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży fryzjersko-kosmetycznej, które stanowią załącznik nr 11 

do rozporządzenia; 

12) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej, które stanowią załącznik nr 12 

do rozporządzenia; 

13) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży handlowej, które stanowią załącznik nr 13 

do rozporządzenia; 

14) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, które stanowią 

załącznik nr 14 do rozporządzenia; 

15) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży leśnej, które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia; 

16) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży mechanicznej, które stanowią załącznik nr 16 

do rozporządzenia; 
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17) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży mechaniki precyzyjnej, które stanowią załącznik nr 17 

do rozporządzenia; 

18) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży metalurgicznej, które stanowią załącznik nr 18 

do rozporządzenia; 

19) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej, które stanowią załącznik nr 19 

do rozporządzenia; 

20) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, które stanowią 

załącznik nr 20 do rozporządzenia; 

21) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży ogrodniczej, które stanowią załącznik nr 21 

do rozporządzenia; 

22) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej, które stanowią załącznik nr 22 

do rozporządzenia; 

23) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży poligraficznej, które stanowią załącznik nr 23 

do rozporządzenia; 

24) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży pomocy społecznej, które stanowią załącznik nr 24 

do rozporządzenia; 

25) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży przemysłu mody, które stanowią załącznik nr 25 

do rozporządzenia; 

26) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej, które stanowią załącznik nr 26 

do rozporządzenia; 

27) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży rybackiej, które stanowią załącznik nr 27 

do rozporządzenia; 
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28) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej, które stanowią załącznik nr 28 

do rozporządzenia; 

29) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży spożywczej, które stanowią załącznik nr 29 

do rozporządzenia; 

30) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży teleinformatycznej, które stanowią załącznik nr 30 

do rozporządzenia; 

31) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży transportu drogowego, które stanowią załącznik nr 31 

do rozporządzenia; 

32) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży transportu kolejowego, które stanowią załącznik nr 32 

do rozporządzenia; 

33) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży transportu lotniczego, które stanowią załącznik nr 33 

do rozporządzenia; 

34) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

przyporządkowanych do branży transportu wodnego, które stanowią załącznik nr 34 

do rozporządzenia; 

35) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów 

kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: 

wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych 

w odniesieniu do tych umiejętności, które stanowią załącznik nr 35 do rozporządzenia.  

§ 3. Od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie 

prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodach: 

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, stroiciel fortepianów i pianin, technik 

budowy fortepianów i pianin, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień, 

blacharz izolacji przemysłowych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych, asystent fryzjera, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, 

technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, operator maszyn i urządzeń 

hutniczych, technik hutnik, lakiernik, drukarz, introligator, technik organizacji reklamy, 
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wędliniarz, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, szkutnik. Kształcenie w tych 

zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.  

§ 4. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się począwszy od roku szkolnego 

2019/2020 w: 

1) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub 

z dniem 1 lutego 2020 r.,  

2) semestrze I szkoły policealnej,  

3) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,  

4) klasie I pięcioletniego technikum 

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.  

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021 

w semestrze I branżowej szkoły II stopnia.  

§ 6. Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I 

dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia 

w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują 

również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w zakresie podejmowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 844).  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

Za zgodność pod względem 

prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym 

Andrzej Barański 

Zastępca Dyrektora 

/ – podpisany cyfrowo/ 


