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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2016
WYDAWNICTWA ZWARTE
Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w sektorze handlowym / autorzy Małgorzata
Machniewicz, Maciej Malarski ; recenzent Piotr Rydzewski. – Łódź : "FPL", 2013. – 169-184 : Badanie
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników [przyczyny podjęcia nauki, proces kształcenia
w opinii absolwentów, różnice w postrzeganiu kompetencji kluczowych dla wykonywania zawodu, losy
absolwentów
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103659

Dobre praktyki w zakresie przygotowania do zawodu handlowca/sprzedawcy : rekomendacja /
autorzy Katarzyna Gadomska, Maciej Malarski ; recenzenci Marcin Krokowski, Hubert Malinowski. - Łódź :
"FPL", 2013






Zawiera:
Rozdz. 1, Dobre praktyki w zmianach sposobu kształcenia;
Rozdz. 2, Rola nauczyciela w kontekście celów kształcenia;
Rozdz. 3, Kształcenie praktyczne [współpraca z pracodawcami, kształcenie modułowe, kształcenie dualne];
Rozdz. 4, Nowe technologie w nauczaniu;
Rozdz. 5, E-handlowiec i nowy obszar nauczania.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103662

GASECKI Krzysztof : Zmiany w gospodarce i życiu społecznym a wyzwania wobec szkoły i edukacji
zawodowej // W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty KlusStańskiej i Majki Łojko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2009. – S. 454-468
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 30415

GOŹLIŃSKA Elżbieta, KRUSZEWSKI Andrzej : Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce : raport. –
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 43396

KANIA Iwona : Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i
scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. – Warszawa : "Difin", 2010. – (Engram). – S. 125-132 :
Jak przybliżyć uczniom problematykę rynku pracy?





Scenariusze zajęć:
Rynek pracy;
Rozmowa kwalifikacyjna;
Dlaczego Oni to robią (dlaczego pracodawcy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne?);
Obawy (bariery i ograniczenia w poszukiwaniu pracy).
Wypożyczalnia Piotrków : sygn. 103322
Wypożyczalnia Bełchatów : sygn. 30747
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41358

Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego : krok po kroku / Hanna Grządziel [i in.]. – Wyd. 2
zm. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – (Szkoła
Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)
Zawiera (m. in.):







Korelacja treści nauczania w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe;
Wykaz dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania korelacji;
Etapy korelacji w technikum;
Etapy korelacji w zasadniczej szkole zawodowej;
Powiązanie pomiędzy wspólnymi efektami kształcenia w zawodzie i efektami kształcenia właściwymi dla
kwalifikacji;
Monitorowanie efektów korelacji międzyprzedmiotowej.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105315
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Kształcenie zawodowe i ustawiczne : vademecum. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 – (Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)





Zawiera (m in.):
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego;
Podstawa programowa kształcenia w zawodach;
Szkolne plany nauczania;
Program nauczania dla zawodu.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105316

Nowatorskie rozwiązania sprzedażowe i możliwości ich wdrożenia : rekomendacja / autorzy
Piotr Rydzewski, Maciej Malarski ; recenzenci Marcin Krokowski, Hubert Malinowski. - Łódź : "FPL", 2013.
M.i n. o potrzebie uczenia świadomości biznesowej, rozwijania kompetencji emocjonalnych [projekt rozwijania
EQ dla szkół handlowych] i kształtowaniu umiejętności posługiwania się sprzedażą doradczą wśród uczniów szkół
handlowych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103663

Programy nauczania dla zawodu : krok po kroku / autorzy Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. – Wyd. 2
zm. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – (Szkoła
Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105318

Rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach : zmiany w programach
nauczania : rekomendacja / autorzy Paweł Łuczak, Maciej Malarski ; recenzenci Marcin Krokowski,
Hubert Malinowski. – Łódź : "FPL", 2013
Zawiera:
Rozdz. 1, Zmiany w formie i metodach kształcenia
 Zmiana podejścia do kształcenia;
 Nauczanie kompetencji miękkich;
 Nauczanie przez projekty;
 Zastosowania narzędzi ICT w nauczaniu;
 Budowanie długofalowych relacji z otoczeniem;
 Poprawa wizerunku kształcenia zawodowego;
 Gra symulacyjna - wirtualna firma handlowa.
Rozdz. 2, Zmiany w programach nauczania
 Zmiany doskonalonych umiejętności (kształcenie kompetencji handlowców);
 Zmiany w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych i interpersonalnych uczniów;
 Proponowany program nauczania zawodu technika handlowca;
 Proponowany program nauczania dla technika ekonomisty;
 Proponowany program nauczania zawodu sprzedawcy.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103661

STAŃCZAK Małgorzata : Szkoła zawodowa miejscem rozwoju zdolności ucznia // W: Uczeń wobec szans
i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku / pod red. Haliny Gajdamowicz. – Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – S. 167-177
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103255

Szkolne plany nauczania : krok po kroku / autorzy Ewa Marciniak-Kulka, Marta Michalak, Gabriela
Poloczek. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. –
(Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105319

ZIÓŁKOWSKA Patrycja, MALARSKI Maciej : Analiza oferty edukacyjnej szkół zawodowych
w kontekście potrzeb przedsiębiorstw / autorzy Patrycja Ziółkowska, Maciej Malarski ; recenzent
Piotr Rydzewski. – Łódź : "FPL", 2013. – S. 17-29 : System edukacji zawodowej [szkolnictwo zawodowe
w Polsce przed reformą z 1999 r. oraz po reformie z 1999 r.] ; S. 31-65 : Kształcenie sprzedawców/
handlowców/ekonomistów [programy nauczania przed reformą szkolnictwa zawodowego z 2012 r. i po
niej ; kompetencje kształtowane w toku edukacji, sylwetka absolwenta]
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103657

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
BARANIAK Barbara : Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce // Nowa Szkoła. – 2016, nr 9, s.
10-21.
Historyczne sposoby organizowania pracy u podstaw organizacji szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo
zawodowe zorientowane na przygotowanie zawodowe. Kwalifikacyjne kształcenie zawodowe zorientowane rynkowo.
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BARTOSIAK Małgorzata : Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej
drogą do sukcesu na rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, t. 4, s. 125-138
BEDNARCZYK Henryk : Nie ma prostych recept / rozm. przepr Piotr Skura // Głos Nauczycielski. –
2009, nr 27, s. 5
Rozmowa z dr. hab. Henrykiem Bednarczykiem na temat reaktywacji szkolnictwa zawodowego.

BEDNARCZYK-JAMA Natalia : Szkolne uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych // Ruch Pedagogiczny. – 2011, [nr] 5/6, s. 99-106
BERNAŚ Krzysztof : Szkoła zawodowa dobrze zaprojektowana : Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Pilźnie // Nauczyciel i Szkoła . – 2015, nr 2, s. 7-9
FIDZIAŃSKA Aleksandra : Metoda projektów a przedmioty zawodowe // Wszystko dla Szkoły. – 2010,
nr 6, s. 9-10
Uczniowie wykonujący projekty są lepiej przygotowani do realizacji zadań zawodowych niż uczniowie
kształceni metodami konwencjonalnymi.

GOLIŃSKI Marek, SZAFRAŃSKI Maciej, WIĘCEK-JANKA Ewa : Działania na rzecz doskonalenia jakości
procesu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce // Doradca Zawodowy. – 2013, [nr] 3, s. 51-54
GUMOWSKA Paulina : Debata o szkolnictwie zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 12, s. 10-14
Sprawozdanie z debat na temat szkolnictwa zawodowego zorganizowanych w czasie EDU Trendów 2013.

Hania w kuchni, Janek w warsztacie : szkolnictwo zawodowe : stereotypy dotyczące zawodów // Głos
Nauczycielski. – 2015, nr 3, s. 3
Krytyka przez Związek Nauczycielstwa Polskiego cyklu filmów "Zawód w cenie" przygotowanych i
promowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

HEJŁASZ Krystyna Elżbieta : Innowacyjne programy kształcenia zawodowego // Meritum. – 2009, nr 3,
s. 37-44
Charakterystyka modułowych programów nauczania. Struktura modułowego programu nauczania zawodu.
Pakiety edukacyjne.

IWAŃSKA Eliza : Nareszcie nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr
10, s. 29-32
Opinie dyrektorów o zmianach przewidzianych w reformie. Oczekiwania i obawy dyrektorów związane
z reformą.

JASTRZĘBSKA Lidia : Nie tylko rok szkoły zawodowców... // Nowa Szkoła. – 2015, nr 1, s. 3-7
JASTRZĘBSKA Lidia : Nowy model kształcenia zawodowego : (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa
pozytywnego wyboru") // Nowa Szkoła. – 2013, nr 5, s. 3-8
Opis zmian w kształceniu zawodowym.

JERUSZKA Urszula : Kształcenie zawodowe – diagnoza i postulowane kierunki zmian // Polityka
Społeczna. – 2014, nr 9, s. 24-31
Wyniki badań, które wskazują kierunki koniecznych zmian kształcenia zawodowego w Polsce.

KACZMAREK Maria, KOWALIK Dagmara : Walidacja efektów uczenia się w kształceniu zawodowym. –
(Pedagogika pracy ) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr] 4, s. 54-63
Przyczyny wdrażania modułowego programu nauczania dla zawodu. Walidacja modułowego programu
nauczania, pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia i nauczyciela). Etapy działań organizacyjnych przy
wdrażaniu modułowego programu nauczania według procedury 14 kroków. Opinia o efektywności kształcenia. Korzyści
wynikające z kształcenia zawodowego w oparciu o modułowy program nauczania i obudowę dydaktyczną.

KALETA Włodzimierz : Szkoły zawodowe odzyskują znaczenie i rangę // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr
1(265), dodatek s. 4-7
KARAŚKIEWICZ Alina : Czy dydaktyka konstruktywistyczna może być lekarstwem na problemy uczniów i
nauczycieli szkół zawodowych // Meritum. – 2009, nr 3, s. 22-28
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KASZULANIS Magdalena : Jak wykształcić hydraulika? // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 5, s. 4
O reformie szkolnictwa zawodowego mającej wejść w życie w 2016 roku.

KASZULANIS Magdalena : Katalizator zmian : co nowego w szkołach zasadniczych i technikach? // Głos
Nauczycielski. – 2009, nr 17, s. 7
Specjalny zespół opiniodawczo-doradczy powołany przez minister edukacji, przygotowuje reformę szkolnictwa
zawodowego. Reforma kształcenia zawodowego od roku szkolnego 2012/1013.

KOPAŃSKI Jerzy : Dyskusja nad priorytetami i kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego. – (Dobra
praktyka ) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 72-81
KOROŚ Małgorzata : Trzy lata zmian w kształceniu zawodowym z udziałem KOWEZiU // Dyrektor
Szkoły. – 2016, nr 1(265), dodatek s. 10-12
KRASZKIEWICZ Henryk : Przegląd środków dydaktycznych przydatnych w nauce zawodu // Wszystko
dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 20-21
KOWALIK Dagmara : Modyfikacja modułowych programów kształcenia zawodowego // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. – 2011, [nr] 3, s. 90-98
Projekty wspierające wdrażanie programów modułowych w szkołach zawodowych. Przyczyny modernizacji
programów nauczania. Modyfikacja programów modułowych na przykładzie zawodu fryzjer.

KWIATKOWSKI Stefan M. : Uwarunkowania sukcesu zawodowego. – (Kształcenie ustawiczne i zawodowe)
// Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 5/6, s. 93-[102]
Analiza uwarunkowań sukcesu zawodowego. Jego elementami jest: osobowość zawodowa (która pozwoli na
określenie stopnia dopasowania do zawodu), radzenie sobie ze stresem, nadzieja na sukces.

KWIATKOWSKI Stefan M. : Zawód od podszewki / rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. –
2010, nr 5, s. 7
Rozmowa z prof. Stefanem M. Kwiatkowskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk na temat zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce. Rozwiązania, mające na celu poprawę jakości
kształcenia zawodowego, powinny uwzględniać m. in. prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych w szkołach
zawodowych przez pracowników przemysłu, zwiększenie ilości praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach,
zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów.

MAJKA Eżbieta : Ścieżki dochodzenia do sukcesu : Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne // Dyrektor
Szkoły. – 2009, nr 11, s. 44, 46-48
Kadra pedagogiczna Centrum kształci młodzież uczącą się w zasadniczej szkole zawodowej, technikum
zawodowym i szkole policealnej oraz w szkołach dla dorosłych. Preorientacja zawodowa w gimnazjum.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Kto wykształci fachowców // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 40, s. 6
Problem z nauką zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych. Plany reformy szkolnictwa zawodowego.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Najpierw zawód? // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 27, s. 4
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku. Szkoły najczęściej wybierane.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Zawodowe znowu w cenie // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 28, s. 8
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w 2010 roku.

MOOS Janusz : Innowacje edukacyjne w łódzkich szkołach zawodowych // Edukacja Ustawiczna
Dorosłych. – 2011, [nr] 4, s. 33-41
MROZIK-GLISZCZYŃSKA Anna : Rok Szkolnictwa Zawodowego – inicjatywa jak najbardziej słuszna //
Głos Nauczycielski. – 2015, nr 10, s. 6
Stan aktualny oraz propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym.

MUSIALSKA Kinga : Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież //
Pedagogika Pracy. – 2009, [nr] 54, s. 122-130
Uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży.

NYGA Elżbieta Małgorzata : Inny wymiar kształcenia młodego pokolenia // Meritum . - 2010, nr 2, dod.
Oświata Mazowiecka nr 3, s. 5-8
Współczesna edukacja zawodowa. Obszary zmian.
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OLEKSIAK Agata : Zmiany programowe w szkołach zawodowych // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 11, s.
14, 16-18
PASZKIEWICZ Aneta : Plany życiowe uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 42-47
Uczniowie z niższymi możliwościami intelektualnymi, ich plany dotyczące dalszej drogi kształcenia, pracy
zawodowej oraz założenia rodziny - badania.

PIĘTAK Anna Maria, KOZŁOWSKI Mirosław : Praktyki zawodowe jako ważny element kształcenia
zawodowego. – (Dobra praktyka ) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 61-65
Założenia prawno-organizacyjne praktycznej nauki zawodu.

PIOTROWIAK Katarzyna : Reaktywacja! // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 17, s. 7
Tworzenie klas górniczych w szkołach zawodowych i technikach na przykładzie szkół na Górnym Śląsku w
obliczu reformy szkolnictwa zawodowego 2013 roku.

PIWOWARCZYK Sławomir : Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich –
propozycja dla edukacji zawodowej // Meritum. – 2014, nr 2, s. 57-62
POŁOŃSKI Andrzej : Nauczanie zawodu wymaga zmian // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 2, s. 13-16
POŁOŃSKI Andrzej : Sama reforma to za mało // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 12, s. 14-16
Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce.

POPOWICZ Tadeusz : Szkolnictwo zawodowe u progu zmian // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 1820, 22-23
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obszary zmian w kształceniu zawodowym:
Klasyfikacja zawodów,
Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego,
Oferta programowa i obudowa programów nauczania,
Doradztwo i poradnictwo zawodowe,
Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego,
Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączenia się w proces kształcenia i egzaminowania zawodoweg o.

SAJDAK Anna : Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych –
niewykorzystane szanse // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 106-115
Problemy niedostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

SARZYŃSKA-MAZUREK Ewa, WOSIK-KAWALA Danuta : (Nie)dostatki zasadniczej szkoły zawodowej //
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, [nr] 1, s. 45-57
Sytuacja młodzieży na rynku pracy. Kondycja zasadniczych szkół zawodowych w Polsce. Diagnoza problemów
związanych z kształceniem w zasadniczych szkołach zawodowych.

SAWANIEWICZ Zdzisław : Edukacja zawodowa – słownik wybranych pojęć. – (Samokształcenie) //
Meritum. – 2009, nr 3, s. 92-95
SAWANIEWICZ Zdzisław : Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – standard edukacyjny w
szkolnictwie zawodowym // Meritum. – 2012, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka 2012, nr 3, s. 26-27
Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie: cel i efekty kształcenia, warunki realizacji
kształcenia w zawodzie, minimalna liczba godzin, możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

SAWIŃSKI Julian P. : Wirtualne laboratoria w edukacji // Nowa Szkoła. – 2011, nr 8, s. 42-44
Innowacyjność i nowoczesne metody kształcenia przedmiotów zawodowych. Korzyści z wirtualnej metody
kształcenia (WLLSiM – Wirtualnych Laboratorów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych). Znaczenie kreatywnego
kształcenia w edukacji zawodowej.

SKÓRSKI Marek : Kształcenie w oparciu o program modułowy "Lakiernik 714[03]" w Zasadniczej Szkole
Zawodowej nr 11 w Warszawie. – (Dobra praktyka) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 54-60
SKURA Piotr : Znajdź szkołę na mapie // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 10, s. 7
Wyszukiwarka techników i szkół zawodowych na terenie kraju: men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe.
Propozycje MEN dotyczące poprawy stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce.
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SŁAWECKI Tadeusz : Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2015,
nr 3, s. 12-16
SYMELA Krzysztof : Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce. – (Teorie i
badania) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 12-17
Czynniki determinujące zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Planowane przez MEN zmiany
programowe i organizacyjne dotyczące szkolnictwa zawodowego, w tym wprowadzenie nowej formuły egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które mają być wdrażane od roku szkolnego 2012/2013.

Symela Krzysztof : Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce // Meritum.
– 2009, nr 3, s. 12-17
Czynniki determinujące zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Planowane przez MEN zmiany
programowe i organizacyjne dotyczące szkolnictwa zawodowego, w tym wprowadzenie nowej formuły egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

SZELEWA Stanisław : Bez przełomu w kształceniu zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s.
17-18
Potrzeba i cel mian. Osiąganie zamierzonych celów.

SZELEWA Stanisław : Reforma kształcenia zawodowego // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 8-14
Dlaczego reforma jest konieczna. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Organizacja i struktura
szkolnictwa. Jak organizować kształcenie zawodowe. Zasadnicza szkoła zawodowa. Technikum. Organizacja form
pozaszkolnych przez centra szkolenia zawodowego. Branżowe i centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Doradztwo zawodowe w gimnazjach. Pozyskiwanie i doskonalenie kadry dla szkolnictwa zawodowego. Egzaminy
zawodowe. Finansowanie edukacji zawodowej.

ŚLIWERSKi Bogusław : Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej //
Ruch Pedagogiczny. – 2013, [nr] 3, s. 69-[86]
Prezentacja raportu z badań dotyczących opracowania, wdrożenia i zweryfikowania jakości innowacyjnego
programu szkolnego doradztwa zawodowego dla uczniów techników (Łódź).

TUNDZIOS Bogusław : Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty (stan na 20 września 2009
roku) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 104-107
WŁODAWSKI Kazimierz : Reinkarnacja szkolnictwa zawodowego? – (Szkolnictwo zawodowe ) // Dyrektor
Szkoły. – 2014, nr 2, dod. Raport Dyrektora Szkoły s. 72-73
Analiza systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Rozszerzona wersja artykułu jest dostępna na stronie
www.czasopisma.abc.com.pl/ds/

WOJTCZAK Bogusława : Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych // Dyrektor Szkoły. – 2012,
nr 3, s. 14-16, 18
Kształcenie ogólne w technikum. Minimalna liczba godzin kształcenia ogólnego w technikum i liceum.
Minimalna liczba godzin przedmiotów uzupełniających i rozszerzonych w technikum i liceum. Wybór przedmiotów
rozszerzonych i uzupełniających w technikum i liceum. Ramowy plan nauczania w technikum. Ramowy plan nauczania
w zasadniczej szkole zawodowej.

WOJTCZAK Bogusława : Szkolny zestaw programów nauczania w szkole zawodowej // Dyrektor Szkoły.
– 2014, nr 2, s. 81-84
WOJTCZAK Bogusława : Zmiany w kształceniu zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 4, dod.
Raport Dyrektora Szkoły – Szkolnictwo Zawodowe, s. 74-[77]
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawa programowa kształcenia w zawodach.
Klasyfikacyjne kursy zawodowe. Programy nauczania.

WOŹNIAK Witold, WOJCIECHOWSKA Monika : Wnioski z monitorowania wdrażania nowej podstawy
programowej kształcenia w zawodach / Witold Woźniak, Monika Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, dod. "Kształcenie Zawodowe", s. 4-8

ROZPORZĄDZENIA MEN
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni
kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i
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mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu
drogowego i technik transportu kolejowego // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 276, poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 194, poz. 1147
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i
terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator
morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 167, poz. 998
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i
telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik
telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych // Dziennik
Ustaw. – 2011, nr 141, poz. 827
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów
rurociągowych, murarz, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik
urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów
eksploatacyjnych i geofizycznych // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 141, poz. 826
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych,
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik
energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa
artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej // Dziennik
Ustaw. – 2011, nr 100, poz. 582
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej
gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa
mleczarskiego i technik weterynarii // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 49, poz. 254
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 244, poz. 1626
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych
w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk,
technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła
i technik włókiennik // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 231, poz. 1522
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych // Dziennik Ustaw. – 2010, nr
228, poz. 1491
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz,
ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych i zdun // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 210, poz. 1383
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych,
technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia,
technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej // Dziennik Ustaw. –
2010, nr 195, poz. 1296
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel
instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego,
technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 154, poz.
1033
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu
pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik,
technik prac biurowych i technik wiertnik // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 125, poz. 845
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań
będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe // Dziennik
Ustaw. – 2010, nr 103, poz. 652
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 60, poz. 374
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń
przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik // Dziennik Ustaw. – 2009, nr
15, poz. 82
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach
artystycznych // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 15, poz. 70
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