
Pracodawca potrzebny od zaraz

Zmiany w kształceniu zawodowym

Warszawa, 12 lipca 2017 r.

REFORMA EDUKACJI 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE



Ponad połowa uczniów w wieku 15 - 18 lat kształci się w szkołach 
zawodowych 



Uczniowie klas pierwszych w zasadniczych szkołach zawodowych, 
technikach i liceach ogólnokształcących 
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248 tys. 
uczniów

506 tys. 
uczniów

Szkoły policealne
2 326

Technika
1 905

166 tys. 
uczniów

Zasadnicze szkoły 
zawodowe

1 663

Uczniowie szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017



Uczymy:

w 213 
zawodach

w 248 
kwalifikacjach

Oferta szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

➢ zawody pogrupowano w 

ramach 25 branż (8 obszarów 

kształcenia)

➢ większość zawodów (186) 

jest dostępna także na 

kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych)  

➢ zmiany od 1. 09. 2017 r.:

• 8 nowych zawodów, 

w tym 5 pomocniczych,

• 52 zmodernizowane 

zawody dla szkoły 

branżowej  
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Edukacja zawodowa

Do czego dążymy?

Edukacja zawodowa – do czego dążymy? 

Oferta kształcenia
dopasowana do rynku pracy

Kształcenie praktyczne   w 
rzeczywistych warunkach  
pracy

Efektywne   
doradztwo  
zawodowe

Nacisk na kształtowanie 
umiejętności 
praktycznych

Większe zaangażowanie 

pracodawców 

w kształcenie zawodowe
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Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym

• dwustopniowa szkoła branżowa

• kształtowanie oferty kształcenia zawodowego odpowiednio do 
wyników monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje na 
rynku pracy

• kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, we 
współpracy pracodawców ze szkołami 

• rozwój i standaryzacja doradztwa zawodowego

• nowy model finansowania edukacji zawodowej, uwzględniający 
zróżnicowane koszty kształcenia w poszczególnych zawodach

• rozwijanie systemu kształcenia w formach pozaszkolnych 
(kursowych), łatwiej reagującego na potrzeby rynku pracy 
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Konsultacje z pracodawcami dotyczą:

• modernizacji podstaw programowych dla zawodów

• wypracowania mechanizmu dostosowywania oferty szkolnictwa 
zawodowego do rynku pracy 

• zdiagnozowania barier ograniczających możliwości  realizacji 
kształcenia praktycznego u pracodawców

• analizy kosztochłonności kształcenia w poszczególnych zawodach

• możliwości pozyskania specjalistów do kształcenia zawodowego 
w szkołach 

• doskonalenia zawodowego pracowników w oparciu o ofertę 
kształcenia w formach pozaszkolnych

Seminaria branżowe: październik 2017 – styczeń 2018



Pracodawca w kształceniu zawodowym

współpraca

Aktualizacja i rozwój 
oferty kształcenia

Wzmocnienie kształcenia 
praktycznego

Uprawnienia zawodowe 
dla uczniów

Pozaszkolne formy kształcenia (kursy)

Egzaminy zawodowe

Kadra dla szkolnictwa zawodowego

Doradztwo zawodowe

Promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów 
i rodziców



Reforma edukacji w zakresie kształcenia zawodowego

Dziękuję za uwagę

dorota.igielska@men.gov.pl

mailto:dorota.igielska@men.gov.pl

