
Or.A.0713/2513/22 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia zmianiajacego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  

Autor   Minister Edukacji i Nauki 

Projekt z dnia 24 października 2022 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 184778600 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Załącznik nr 2-4, 6, 7 
do projektowanego 
rozporządzenia 

Jakie jest uzasadnienie przesunięcia 
wymiaru godzin przewidzianych na 
realizację przedmiotu biznes i 
zarządzanie na klasy I, II?  
 
Proponuje się realizację przedmiotu 
"biznes i zarządzanie" na poziomie 
klas starszych według decyzji 
dyrektora co pozwoli na 
rozładowanie liczby godzin 
obowiązkowych 
lub 
realizacja przedmiotu w wymiarze 1 
godz. w klasie 3 i 1 godz. w klasie 4 

W ocenie ZPP jest to rozwiązanie 
chybione biorąc pod uwagę zakres 
kompetencji, które uczeń ma 
osiągnąć i możliwość ich 
ewentualnego wykorzystania w 
późniejszym czasie, po zakończeniu 
kształcenia. Na etapie pierwszej czy 
drugiej klasy szkoły średniej, uczeń 
nie będzie miał możliwości 
świadomie i praktycznie korzystać z 
przekazywanych treści i widzieć 
możliwość ich wykorzystania w 
dorosłym życiu. Często na tym 
etapie uczniowie nie myślą jeszcze o 
pracy zawodowej w tym o 
zakładaniu działalności 
gospodarczej, nie znają realiów 
rynku. Część przekazywanych treści i 
nabytych umiejętności w ciągu 2 lub 
3 lat do czasu zakończenia szkoły 
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zostanie utracona, a więc osoba 
wchodząca na rynek pracy nie 
będzie podsiadała zakładanych w 
podstawie programowej 
kompetencji (bo je np. utraci, 
zapomni). Dodatkowo przewidziane 
w podstawie programowej 
zagadnienia np. związane z prawem 
pracy mogą po zakończeniu przez 
ucznia szkoły się zdezaktualizować 
biorąc pod uwagę częste zmiany 
przepisów w tym zakresie.  

2.  

Załącznik nr 2 i 3 do 
projektowanego 
rozporządzenia, ust. 
2 pkt 1 

Zmiana wymiaru w rozszerzeniu 
przedmiotu pn. "biznes i 
zarządzanie" do 6 (sześciu) godzin 
wymiaru tygodniowego w cyklu 
nauczania. 

Dążenie do urealnienia obciążenia 
uczniów w trakcie realizacji 
obowiązkowych przedmiotów 
nauczania. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


