Projekt z dnia 17 grudnia 2021 r.
R OZPOR ZĄDZEN IE
M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1)
z dnia …………………….. 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008 oraz
z 2021 r. poz. 1534) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4:
a)

w ust. 4 skreśla się wyrazy „i technikum”,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia
obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą być
realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. W
technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w
zakresie rozszerzonym mogą być realizowane, za zgodą organu prowadzącego, także
w grupie międzyszkolnej.”;

2)

załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego
rozporządzenia;

3)

załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego
rozporządzenia;

4)

załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego
rozporządzenia;

1)

Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
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5)

załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego
rozporządzenia;

6)

załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego
rozporządzenia;

7)

załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2. 1. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum

ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący
załącznik nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I czteroletniego
liceum ogólnokształcącego, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
2. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w
normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w
§ 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku
szkolnego 2022/2023 w klasie I pięcioletniego technikum, a w latach następnych również w
kolejnych klasach tej szkoły.
3. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I
stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych

niedostosowaniem

społecznym,

przeznaczony

dla

uczniów

będących

absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy
od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z
dniem 1 września 2022 r. lub z dniem 1 lutego 2023 r., a w latach następnych również w
kolejnych klasach tej szkoły.
4. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II
stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan
nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami
ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i
zaocznej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2025/2026 w
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semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2025
r. lub z dniem 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach
tej szkoły.
5. Ramowy plan nauczania dla:
1)

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej,
stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem,

2)

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej,
stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem

 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w semestrze I klasy I liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. lub z dniem
1 lutego 2023 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.
§ 3. 1. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum
ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący
załącznik nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje
się w roku szkolnym:
1)

2022/2023 w klasach II–IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego;

2)

2023/2024 w klasach III i IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego;

3)

2024/2025 w klasie IV czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
2. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w

normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w
§ 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym:
1)

2022/2023 w klasach II–IV pięcioletniego technikum;

2)

2023/2024 w klasach IIIV pięcioletniego technikum;

3)

2024/2025 w klasach IV i V pięcioletniego technikum;

4)

2025/2026 w klasie V pięcioletniego technikum.
3. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I

stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych

niedostosowaniem

społecznym,

przeznaczony

dla

uczniów

będących

absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia
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zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się w roku
szkolnym:
1)

2022/2023 w:
a)

klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1
lutego 2022 r.,

b)
2)

klasach II i III branżowej szkoły I stopnia;

2023/2024 w:
a)

klasie II branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt
1 lit. a,

b)
3)

klasie III branżowej szkoły I stopnia;

2024/2025 w klasie III branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której
mowa w pkt 2 lit. a.
4. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II

stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan
nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami
ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i
zaocznej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym stosuje się w:
1)

latach szkolnych 2022/20232024/2025 w branżowej szkole II stopnia;

2)

w roku szkolnym 2025/2026 w:
a)

klasie I branżowej szkoły II stopnia, w której kształcenie rozpoczyna się z dniem 1
lutego 2025 r.,

b)
3)

klasie II branżowej szkoły II stopnia,

w roku szkolnym 2026/2027 – w klasie II branżowej szkoły II stopnia, będącej
kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a.
5. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego

zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia zmienianego w §
1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
stosuje się w roku szkolnym:
1)

2022/2023 w:
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a)

klasach II–IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

b)

klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w której kształcenie rozpoczęło
się z dniem 1 lutego 2022 r.;

2) 2023/2024 w:
a)

klasach III i IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b)

klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o
której mowa w pkt 1 lit. b;

3)

2024/2025 w:
a)

klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b)

klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o
której mowa w pkt 2 lit. b;

4)

2025/2026 w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją
klasy, o której mowa w pkt 3 lit. b.
§ 4. Ramowe plany nauczania, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 5, w zakresie realizacji

przedmiotu historia tańca stosuje się od dnia 1 września 2023 r.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
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