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Drogowskazy prawne
REFORMA
Podsumowanie debat oświatowych
Główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz
wnioski z debat – prezentacja
WESZŁY W ŻYCIE
1 lipca
Włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji
19 lipca
Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych
18 sierpnia
Zasiłek losowy na cele edukacyjne i pomoc w formie zajęć
opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
1 września
Rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych placówek
Świadectwo uzyskane w zagranicznym systemie oświaty –
zasady uznania
Zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej
Organizacja roku szkolnego – rozpoczęcie i zakończenie zajęć
SIO – terminy przekazywania niektórych danych do SIO
i doprecyzowanie terminologii
Zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
• zniesienie od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu
przeprowadzanego w klasie 6 szkoły podstawowej
• umożliwienie przystępującym do części pisemnej egzaminu
maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, począwszy od 2017 r., odwołania się
od wyniku do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
• w roku szkolnym 2015/2016 umożliwienie przystępującym do
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie sfotografowania swojej pracy
egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu
Obowiązkowy język obcy w przedszkolu
Nowe zasady umieszczania ocen z religii i z etyki na
świadectwach szkolnych
Oceny z religii i etyki wliczane do średniej ocen
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Zmiany w Karcie Nauczyciela
• likwidacja tzw. godzin karcianych
• uregulowania dotyczące postępowania dyscyplinarnego
nauczycieli, usprawnienia tego postępowania,
• wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń
dyscyplinujących
Produkty, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych
2 września
Zmiany w programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów
Zmiany w przeprowadzaniu konkursu na stanowisko dyrektora
CKE i OKE
14 września
Kształcenie cudzoziemców
17 września
Program „Owoce i warzywa w szkole”
PROJEKTY
Reforma edukacji – prezentacja projektów ustaw
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Prawo oświatowe
Ramowe plany nauczania
Zmiany w wynagradzaniu egzaminatorów egzaminów
zewnętrznych
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Wynagradzanie członków komisji dyscyplinarnych i składów
orzekających
INNE
Co nowego w roku szkolnym 2016/2017
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Wykaz prac legislacyjnych MEN na rok 2016
Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie lub
niezwrócenie podręcznika
Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy –
prezentacja
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