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Co w tym miesiącu?

Numer wrześniowy poświęciliśmy w całości zmianom, jakie zachodzą w
szkolnictwie po wprowadzeniu przez MEN nowej reformy szkolnictwa.
Zobaczcie, co czeka nas w od nowego roku szkolnego.
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Nowy rok szkolny
Jakie zmiany w nowym roku szkolnym 2017/2018?
1. Likwidacja gimnazjów – w naszej szkole pozostają dwie klasy
gimnazjalne – II i III.
Rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów:
- Uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie
otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się
uczniem klasy VII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie
otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się
uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie
ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem
klasy VIII szkoły podstawowej.
2. Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła
podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej
sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej
szkoły podstawowej;
- 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną
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września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.
- W szkole podstawowej w klasach I-IV będzie prowadzona edukacja
wczesnoszkolna - tzw. poziom podstawowy, natomiast w klasach VVIII - poziom gimnazjalny.

3. Nowa struktura szkolnictwa.
Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:
- 8-letnią szkołę podstawową,
- 4-letnie liceum ogólnokształcące,
- 5-letnie technikum,
- 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
- 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
- 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
- szkołę policealną.
4. Szkoły średnie
Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września
2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie
trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021
nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w
oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą
ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym

będą
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trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie
przekształcone w pięcioletnie technikum.
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gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata
rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).
Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas
pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1
września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego
technikum, a w następnych latach kolejnych klas.
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trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie
będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich
zasadniczych szkół zawodowych. Od roku szkolnego 2017/2018
będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej
branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020
do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja
absolwentów

gimnazjum,

od

roku

szkolnego

2019/2020

przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej.
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w
związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1
września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie
przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

5. Egzamin po VIII klasie
Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły
podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin
ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka
obcego nowożytnego i matematyki.
Od roku szkolnego 2021/2022

z przedmiotów:

język

polski,

matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do
wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej
szkoły

podstawowej.
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w

procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie
obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie
szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do
szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów
z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i
formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań
funkcjonujących
gimnazjalnym.
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