Projekt z dnia 20 grudnia 2018 r.
Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26a ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nadania upoważnieniu ustawowemu
nowego brzmienia przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Zgodnie z treścią nowego upoważnienia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
określi, w drodze rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego,
sposób realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego,
uwzględniając rolę doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu
i kierunku kształcenia.
Obecnie materia związana z doradztwem zawodowym jest uregulowana w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz. U. poz.1675).
Projektowane rozporządzenia nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas
obowiązującego rozporządzenia, uwzględnia natomiast zmiany związane z włączeniem części
przepisów przywołanego rozporządzenia do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe znalazły się regulacje dotyczące form
realizacji doradztwa zawodowego oraz zajęć w trakcie, których będą realizowane działania
z zakresu doradztwa zawodowego. Jednocześnie, w ustawie określono na czym polega
doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach kształcenia,
wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, orientację zawodową
dla klas I-VI szkół podstawowych oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII
i VIII szkół podstawowych oraz określonych szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z art. 26a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwem zawodowym zostaną objęci
uczniowie wszystkich szkół publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych,
oraz wszyscy wychowankowie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Ponadto, podobnie jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, w projektowanym
rozporządzeniu określa się treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla
poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół, niemniej nie uległy one zmianie
względem regulacji dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Treści programowe z zakresu
doradztwa zawodowego zawarte w załącznikach do projektowanego rozporządzenia składają
się na spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom
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W projektowanym rozporządzeniu utrzymuje się również dotychczasowe rozwiązania, zgodnie
z którymi szkoła przygotowuje szczegółowy program realizacji wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ), który powinien zawierać działania związane z realizacją
doradztwa zawodowego w danej szkole z podziałem na poszczególne oddziały. W celu
zapewnienia ciągłości realizacji poszczególnych treści programowych z zakresu doradztwa
zawodowego określonych w załącznikach do rozporządzenia, program realizacji WSDZ
powinien określać tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne
treści, oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dodatkowo w programie powinny się
znaleźć metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem udziału
rodziców w tych działaniach w tych szkołach, w których funkcjonują rady rodziców.
Projektowane rozporządzenie określa również zadania doradcy zawodowego wraz
ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację, z tym że nie wprowadza się zmian
w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji w tym zakresie.
Niezależnie od powyższego, należy wyjaśnić, że po wejściu w życie projektowanego
rozporządzenia doradztwo zawodowe w szkołach nowego ustroju szkolnego (podstawowych
i ponadpodstawowych) będzie realizowane w oparciu o dwa akty prawne: projektowane
rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego oraz rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
poz. 1591, z późn. zm.).
Natomiast w odniesieniu do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych
(np. czteroletnich techników) oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu,
zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), doradztwo zawodowe będzie realizowane
w całości, tak jak dotychczas, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532, z późn.
zm.) do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w tych szkołach i klasach.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., bowiem z tym dniem
wchodzi w życie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który stanowi podstawę do wydania
rozporządzenia.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie
z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278).
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597)
i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projektowane rozporządzenie może mieć wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie zakłada, że szkoły
w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmą współpracę
z pracodawcami z danego miasta, gminy lub regionu. Dzięki współpracy ze szkołami
pracodawcy uzyskają m.in. wiedzę o kierunkach kształcenia oraz programie nauczania
w poszczególnych typach szkół z ich regionu, jednocześnie będą mieli możliwość
przekazywania informacji o ich zapotrzebowaniu w zakresie wiedzy i kwalifikacji
zawodowych potencjalnych pracowników.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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