
www.reformaedukacji.men.gov.pl



Korzyści reformy edukacji

• Przywracamy 4-letnie liceum ogólnokształcące (16 godzin przedmiotów przyrodniczych

w tygodniu, 8 godzin historii zamiast 2 tygodniowo).

• 8-letnie szkoły podstawowe w miejsce 6-letnich i 3-letniego gimnazjum. Połączenie tych

etapów kształcenia w jeden to lepszy efekt wychowawczy oraz dydaktyczny. Gimnazja

nie spełniły swej głównej roli – nie stały się narzędziem wyrównywania szans

edukacyjnych i stały się selekcyjne.

• Lepsze wsparcie rozwoju ucznia poprzez wprowadzenie rozwiązań porządkujących

funkcjonowanie szkół i oddziałów dwujęzycznych, prowadzenia eksperymentu

(pozwalającego na np. bezobwodowość), uporządkowania przepisów dotyczących szkół

sportowych.

• Wspieramy małe szkoły.

• Ograniczamy konieczność dowożenia dzieci.

• Dążymy do jednozmianowości. 

• Udrażniamy system – wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu maturalnego 

po branżowej szkole.

• Wzmacniamy wychowawczą rolę szkoły.

• Cyberbezpieczeństwo.
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Korzyści reformy edukacji

• Wzmacniamy rolę Kuratora Oświaty.

• Wprowadzamy opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół m.in. przez związki zawodowe 

(ochrona dla nauczycieli).

• Wspieramy innowacyjną funkcję szkoły. 

• Nowa podstawa programowa.

• Pierwsza z cyklu czterech ustaw porządkujących dotychczas całkowicie nieczytelną 

regulację systemu oświaty.

• Wzmacniamy pozycję rodziców w szkole.

• Rozpoczynamy budowę systemu placówek doskonalenia zawodowego.

• Zmniejszamy liczbę uczniów w oddziałach szkolnych.

• Uszczegółowiliśmy art. 42 Karty Nauczyciela (tzw. godziny karciane). 

• Ok. 5,5 tys. nowych miejsc pracy. 
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Debaty i konsultacje poprzedzające reformę 

edukacji od lutego do września 2016 roku

1667

Ekspertów Dobrych

Zmian w Edukacji

zalogowanych na stronie

www.debataoswiatowa.men.gov.pl

1118

wiadomości wysłanych za pomocą

formularza „wyraź opinię”

50

debat w gmachu Ministerstwa

Edukacji Narodowej

944

uczestników zapisanych na debaty

Ekspertów Dobrych Zmian

2238

komentarzy w Strefie

Eksperta
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17

debat wojewódzkich

47

zgłoszonych debat o edukacji

w Polsce

162

debaty zorganizowane przez

kuratorów oświaty

12 856

uczestników debat

zorganizowanych przez

kuratorów oświaty

130

spotkań kierownictwa

MEN z samorządowcami,

przedsiębiorcami, rodzicami,

nauczycielami, dyrektorami

szkół, uczniami, związkami

zawodowymi

Blisko 200

spotkań w całym kraju, w których uczestniczyło

około 20 tys. osób

13

ministrów oraz Kancelaria Prezesa

Rady Ministrów i Rządowe

Centrum Legislacji przekazało

opinie w ramach uzgodnień

międzyresortowych

90

nadesłanych opinii od partnerów

społecznych, w tym przede

wszystkim od nauczycieli,

rodziców oraz uczniów

17

opinii od organów i instytucji

państwowych

Ponad 2400

komentarzy od obywateli
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Zadania Zespołu do spraw 
wdrażania reformy

• Pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół 

do spraw wdrażania reformy edukacji.

• Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności 

wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian 

i po ich wprowadzeniu. 

• Członkami Zespołu są pracownicy MEN zajmujący się na co dzień współpracą 

z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem 

ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej. 

• Do końca tygodnia – przedstawimy listę Koordynatorów do spraw reformy edukacji 

w poszczególnych Kuratoriach Oświaty. 
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Co planujemy? 

• Tzw. specuchwała – do końca tygodnia udostępnimy samorządom wzór uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

• Do końca marca 2017 r. – Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą organizowali w swoich 

regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

• Do końca marca 2017 r. – spotkania w regionach z udziałem członków Zespołu do spraw 

wdrażania reformy edukacji oraz kierownictwa MEN. Będziemy reagowali na każde 

zgłoszenie z regionu.  

• Co tydzień konferencje prasowe Kuratorów Oświaty oraz Wojewodów dotyczące 

przygotowań do wdrożenia reformy edukacji. 

• Do końca tygodnia – listy do: Rodziców, Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Samorządowców.



Co planujemy? 

• Strona poświęcona reformie edukacji www.reformaedukacji.men.gov.pl

• Dedykowany adres mailowy: reformaedukacji@men.gov.pl oraz numery kontaktowe 

do odpowiednich departamentów w MEN

• odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę 

• narzędzie, dzięki któremu każdy rodzic może sprawdzić w jakim typie szkoły będzie 

jego dziecko od 1 września 2017 r.

• aktualne informacje i grafiki, które w przystępny sposób opowiadają o założeniach 

reformy

• W ciągu 2 tygodni – materiały informacyjne dotyczące wdrożenia reformy dla rodziców, 

dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców:

• najczęściej pojawiające się pytania na temat zmian i odpowiedzi, 

• harmonogram wdrażania reformy.



Najważniejsze terminy

• Do 31 stycznia 2017 – składanie wniosków o przekształcenie gimnazjum w szkołę 

podstawową lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej przez organ prowadzący 

niesamorządowe szkoły publiczne.

• Do 31 marca 2017 – podjęcie uchwał przez samorządy dostosowujących sieci szkół 

do nowego ustroju szkolnego. 

• Do 30 czerwca 2017 – złożenie dokumentów w związku z przekształceniem 6-letnich szkół 

podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe (publiczne szkoły niesamorządowe). 

• Do 10 sierpnia 2017 – zmiana zezwoleń dotyczących szkół prowadzonych przez inne 

podmioty niż samorządy (przekształcanych w roku 2017).

• Do 30 listopada 2017 – uchwały potwierdzające przekształcenia szkół dokonanych 

z mocy prawa. 



Jesteśmy 
do Państwa dyspozycji
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, proponujemy kontakt telefoniczny

z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

tel. 22 34 74 141

struktura szkół, egzaminy, doskonalenie 

i kształcenie nauczycieli

tel. 22 34 74 792

podstawa programowa, podręczniki, 

ramowe plany nauczania

tel. 22 34 74 458

przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli 

i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 34 74 312

finansowanie, organizacja oddziałów 

przygotowawczych dla uczniów 

przybywających z zagranicy

tel. 22 34 74 228

kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 34 74 195

kształcenie branżowe

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej 

poświęconej reformie edukacji 

www.reformaedukacji.men.gov.pl

e-mail: reformaedukacji@men.gov.pl
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