
 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

Warszawa, 20 stycznia 2017 r. 

DPPI-WPPiP.400.42.2016.JS 

 

 

 

 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

nawiązując do pisma nr ZEW.422.40.2016.JBR, które wpłynęło do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w sprawie reformy edukacji, uprzejmie informuję. 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia  

14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zostały 

9 stycznia 2017 r. podpisane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a następnie 

11 stycznia 2017 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej – pozycje odpowiednio 59 i 60. 

 

Prace nad reformą systemu oświaty poprzedzone były licznymi debatami 

i  konsultacjami, w których poza związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli oraz jednostkami samorządu terytorialnego uczestniczyli m.in. 

rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Następnie na etapie 

prac legislacyjnych ustawy były konsultowane z wieloma partnerami 

reprezentującymi środowiska zainteresowane sprawami oświaty.  

 

Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego jest niezbędne z  uwagi  

na niezrealizowanie założeń reformy systemu oświaty z 1999 r. Zmiana 

struktury systemu oświaty, znana przede wszystkim z wprowadzenia 

gimnazjów, nie zaowocowała, wbrew założeniom reformy, wyrównaniem szans 

edukacyjnych oraz podniesieniem jakości nauczania. Diagnoza obecnego stanu 

kształcenia w liceach ogólnokształcących wskazuje, że absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych, na skutek m.in. zbyt krótkiego okresu nauki w liceum 

ogólnokształcącym, nie są odpowiednio przygotowani do podjęcia do podjęcia 
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studiów. Ponadto, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, zwłaszcza 

zasadnicze szkoły zawodowe, postrzegane w negatywny sposób, nie są 

obecnie atrakcyjne dla młodzieży. Absolwenci szkół zawodowych powinni 

posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe odpowiadające potrzebom 

współczesnego rynku pracy.  

 

Równocześnie, uprzejmie informuję, że na obraz bezpiecznej i przyjaznej 

szkoły składa się wiele czynników, w tym m.in. regulacje prawne dotyczące 

bezpieczeństwa uczniów w szkołach, a także bezpośrednie oddziaływania 

wychowawcze realizowane w szkołach, które dostosowane są do uwarunkowań 

lokalnych i potrzeb oraz oczekiwań uczniów, a także ich rodziców i opiekunów.  

 

Istotą rozwiązań ujętych w ustawie – Prawo oświatowe jest stworzenie spójnej 

i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia  

i wychowania w jednej szkole i tej samej grupie rówieśniczej. Zmiana systemu 

szkolnego na 8-letnią szkołę podstawową pozwoli uczniom uniknąć stresu 

związanego ze zmianą otoczenia i szkoły. Uczniowie nie będą narażeni  

na zmianę środowiska szkolnego i rówieśniczego, co w konsekwencji zwiększy 

ich poczucie bezpieczeństwa, sprzyjając uzyskiwaniu lepszych efektów 

kształcenia. 

 

Należy ponadto podkreślić, że wydłużenie czasu na realizację zadań 

wychowawczych i dydaktycznych w 8-letniej szkole wiąże się ze zwiększonym 

wymiarem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, realizowanych  

w przyjaznym środowisku, sprzyjającym pracy nad wspieraniem rozwoju  

i prawidłowego funkcjonowania ucznia.  

 

Z uwagi na pilną potrzebę dokonania zmian we wskazanych obszarach nie było 

zasadne przesuwanie w czasie planowanej reformy. 

 

Nawiązując do kwestii bezpieczeństwa uczniów, uprzejmie informuję,  

że bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań 

każdej szkoły. Odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki ponoszą nauczyciele, kadra kierownicza, organ 

prowadzący szkołę, a także organ nadzoru pedagogicznego, który z mocy 

ustawy jest upoważniony do ciągłego monitorowania i oceny efektywności 

działalności szkoły, m.in., w obszarze  zapewniania uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.  
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Zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i na gruncie przepisów ustawy – 

Prawo oświatowe, przewidziano regulacje precyzyjnie i kompleksowo 

określające funkcjonowanie stałego mechanizmu zapewniania bezpieczeństwa 

w szkołach i placówkach oświatowych.  

 

Odnosząc się do podjętej w piśmie kwestii jakości pracy nauczyciela, uprzejmie 

wyjaśniam, że o jakości przygotowania merytorycznego nauczycieli stanowi  

w istotnej części sposób ich kształcenia w trakcie studiów. Zasady kształcenia 

nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia uczelnie prowadzą kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach oraz studiach 

podyplomowych w ramach modułów kształcenia.  

 

Przygotowanie, o którym mowa, na studiach obejmuje obowiązkowe 

przygotowanie w zakresie:  

1) merytorycznym do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (moduł 1) 

zapewniającym przygotowanie merytoryczne – zgodnie z opisem efektów 

kształcenia dla realizowanego kierunku studiów, 

2) psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2) obejmującym ogólne 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie do nauczania 

na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych i praktykę, 

3) dydaktycznym (moduł 3) obejmującym podstawy dydaktyki, dydaktykę 

przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach 

edukacyjnych i  praktykę. 

 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela absolwent m.in.: 

− posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej 

realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym 

do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania  

do potrzeb i  możliwości uczniów, 

− wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu 

pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 

pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, 

− jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela. 
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Odnosząc się natomiast do kwestii oddziałów dwujęzycznych, uprzejmie 

wyjaśniam, zgodnie z art. 4 ustawy - Prawo oświatowe, przez oddział 

dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest 

prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym 

drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są  

co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język 

polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą 

geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród 

zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się  

do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej  

lub matematykę. 

 

Jednocześnie, w ustawie – Prawo oświatowe, wprowadzono przepisy, które 

umożliwiają tworzenie oddziałów dwujęzycznych już na etapie szkoły 

podstawowej (w szkole ponadpodstawowej będą tworzone tak, jak obecnie  

w ponadgimnazjalnej). 

Przyjęte rozwiązania zakładają, że oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki 

sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu (klasy I-VIII) mogły zacząć 

takie kształcenie od klasy VII. W ten sposób zostanie zachowana liczba lat 

edukacji dwujęzycznej tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 

lata w liceum ogólnokształcącym lub technikum dla dzieci i młodzieży. Szkoły 

mają możliwość wyboru dowolnego języka obcego nowożytnego, który będzie 

drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych. 

 

Należy podkreślić, że oddział będzie mogła utworzyć każda szkoła 

podstawowa, a do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności 

uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji 

do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego 

wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego  

na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

W przypadku większej liczby uczniów chętnych niż liczba wolnych miejsc  

w takim oddziale, dla uczniów spełniających powyższe warunki, warunkiem 

przyjęcia będzie wzięcie pod uwagę łącznie: 

- wyników sprawdzianu predyspozycji językowych; 

- wymienionych na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej 

ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 

- świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

 

Również w obecnym stanie prawnym jednym z kryteriów rekrutacji do ww. szkół 

jest „posiadanie” przez uczniów predyspozycji językowych, a w przypadku 
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większej liczby kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego uwzględnia 

się wszystkie kryteria łącznie.  

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału 

dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych 

szkół. 

 

Dodatkowo, w ustawie – Prawo oświatowe, wprowadzono przepisy, które  

umożliwią tworzenie klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych,  

w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne. 

Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez 

radę pedagogiczną. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone   

dla kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole dwujęzycznej, oddziale 

dwujęzycznym albo klasie wstępnej w szkole ponadpodstawowej z oddziałami 

dwujęzycznymi, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 140 ust. 2): 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wynik: 

a) sprawdzianu kompetencji językowych - w przypadku kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego,  

b) sprawdzianu predyspozycji językowych – w przypadku kandydatów do klasy 

wstępnej w szkole, w której funkcjonują oddziały dwujęzyczne; 

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny  

z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego;  

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

Zadaniem klas wstępnych będzie przygotowanie uczniów do kontynuowania 

nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach. Po ukończeniu klasy 

wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie 

I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej. 

 

Wprowadzenie przepisów dotyczących możliwości tworzenia klas wstępnych  

w szkołach ponadpodstawowych jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne  

uczniów, rodziców i nauczycieli. Wynika także z potrzeby umożliwienia uczniom 

podjęcia nauki w oddziałach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych 
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określonych   typów, prowadzących nauczanie w języku obcym, który nie jest 

językiem powszechnie nauczanym w szkołach.  

 

Reasumując, proponowane w ustawie zmiany obejmują szereg rozwiązań 

mających na celu wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym połączenie 

szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. Doświadczenie  

i umiejętności nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach będą w pełni 

wykorzystane w pracy z uczniami starszych klas szkoły podstawowej, którzy  

po wejściu w życie zmian w systemie oświaty staną się uczniami klas VII i VIII. 

Nauczyciele zatrudnieni obecnie w gimnazjach posiadają, bowiem kwalifikacje 

do nauczania również w szkołach podstawowych, a większość z nich – 

ponieważ są to osoby posiadające wykształcenie magisterskie (ponad 97% 

nauczycieli gimnazjów) – ma kwalifikacje także do nauczania w liceach. 

Pozytywny klimat szkoły jest efektem współpracy wszystkich podmiotów danej 

społeczności szkolnej – dyrektora, nauczycieli, pracowników, rodziców  

i uczniów. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


