
Podsumowanie roku szkolnego
2019/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.



Od 12 marca
• Czasowe zawieszenie 

działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
jednostek systemu oświaty

Od 16 marca
• Działania przygotowawcze 

do obowiązkowej pracy 
jednostek systemu oświaty 
w trybie zdalnym

Od 25 marca
• Jednostki systemu oświaty 

realizują zadania 
z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia 
na odległość 
(lub w inny sposób)

Działalność szkół i placówek oświatowych w czasie epidemii



Od 6 maja
• Przedszkola, 

oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 
oraz inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 
mogą zdecydować 
o kontynuacji 
działalności 

Od 18 maja
• Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych 

egzaminów zawodowych dla słuchaczy ostatnich 
semestrów szkół policealnych

• Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami 
silnikowymi dla uczniów klas III 
branżowych szkół I stopnia

• Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
i rewalidacyjne

• Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych 
placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Od 4 maja
• Powrót poradni 

psychologiczno-
pedagogicznych 
do pracy w systemie 
stacjonarnym

• Praktyki zawodowe 
u pracodawców 
dla słuchaczy 
szkół policealnych

• Kształcenie praktyczne 
na kursach



Od 25 maja
• Praktyki zawodowe u pracodawców 

dla uczniów III klas technikum 

• Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z możliwością prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych

• Konsultacje z nauczycielami 
w szkołach dla uczniów VIII klas 
i maturzystów

• Staże uczniowskie dla uczniów 
klas III branżowej szkoły I stopnia 
oraz technikum

Od 1 czerwca
• Konsultacje z nauczycielami 

w szkołach dla wszystkich 
uczniów

• Zajęcia praktyczne dla uczniów 
klas III branżowych szkół 
I stopnia

• Zajęcia praktyczne z zakresu 
nauki jazdy pojazdami 
silnikowymi dla uczniów 
klas III technikum

• Praktyki zawodowe dla 
wszystkich uczniów technikum

Od 29 czerwca
• Zajęcia praktyczne 

u pracodawców 
dla wszystkich uczniów 
branżowej szkoły 
I stopnia będących 
młodocianymi 
pracownikami.



• 18 aktów prawnych

• Poradnik o kształceniu na odległość

• Informator dla dyrektorów i nauczycieli 

• Poradnik UODO i MEN dla szkół

• Materiały dotyczące wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego 

Przygotowanie do kształcenia na odległość



od 1 marca 2020 r. 
do 22 czerwca 2020 r.

• Ponad 6800 interaktywnych e-materiałów
• Ponad 3 200 scenariuszy lekcji
• 105 programów nauczania
• 10,5 mln użytkowników
• 5,7 mln kont użytkowników
• Ok. 1 mln odsłon dziennie

Platforma epodreczniki.pl – statystyki



• 95 tys. nauczycieli przeszkolonych z kompetencji 
cyfrowych i proinnowacyjnych w ramach działań 
ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz innych 
podmiotów w 2019 r.

• 75 tys. nauczycieli zostanie przeszkolonych 
do 2023 r.  w ramach projektu „Lekcja: Enter”
z wykorzystywania i tworzenia własnych 
e-materiałów. Projekt o wartości 50 mln zł. 

Budujemy kompetencje nauczycieli 



Uruchomiliśmy pilotażowy projekt 
„Szkoła dla innowatora” (2020-2022) 
z udziałem 20 szkół z całego kraju. 

Cel projektu to wypracowanie modelowych 
rozwiązań dotyczących innowacyjnych 
metod kształcenia. 

Wspieramy rozwój kompetencji proinnowacyjnych



• Ok 20 tys. szkół zgłosiło chęć 
przystąpienia do OSE

• 16 tys. dyrektorów szkół podpisało
umowy o świadczenie usług OSE

• Ok. 13,5 tys. szkół podłączonych
obecnie do OSE 

• Ok. 10 tys. placówek w pełni korzysta 
z usług OSE

Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)



• 37 mln zł na zakup 
urządzeń multimedialnych

• Z programu skorzystało 2 656 szkół

Program „Aktywna tablica”



• „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

• 367 mln zł na zakup sprzętu 
dla uczniów i nauczycieli 
do zdalnej nauki

• Wsparcie uzyskało 4 836 samorządów

Dodatkowe środki finansowe na edukację zdalną



• 1 600 premierowych lekcji 
na antenach TVP od poniedziałku 
do piątku

• Ponad 3 mln odtworzeń

• Lekcje dostępne na platformie vod.tvp.pl

Akcja MEN i TVP – „Szkoła z TVP”



• przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

• edukacji wczesnoszkolnej
• konsultacji z nauczycielami w szkole
• zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka
• przeprowadzania egzaminów
• zajęć praktycznych w szkole policealnej
• procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży
• organizacji opieki w bursach i internatach

Wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN dotyczące:



• Zapewnienie dostępu do płynów 
dezynfekujących dla wszystkich 
szkół

• Ponad 17 tys. dyspenserów 
ze środkiem do dezynfekcji

Środki ochrony osobistej dla szkół





Doposażenie i adaptacja stołówek oraz jadalni 

• 2019 r. – 716 szkół, 39,6 mln zł

• 2020 r. – 639 szkół, 39,9 mln zł

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019-2023



• Prawie 4 tys. stypendystów otrzymało 
po 3 tys. zł w roku szkolnym 2019/2020

• Podwyższyliśmy kwotę stypendium 

z 258 zł do 300 zł. Uczniowie dostają 
stypendium w miesięcznych ratach 

Stypendia dla uczniów zdolnych



• 278,5 mln zł na stypendia i zasiłki

• Ok. 269 tys. uczniów 
otrzymało stypendia

• Ok. 7 tys. dzieci – zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów



• 300 zł dla każdego ucznia

• Od 1 lipca można składać wnioski

Program Dobry Start



• 287 mln zł na podręczniki dla uczniów 
szkół podstawowych i podręczniki 
mniejszości narodowych

• 9 mln zł na podręczniki i ćwiczenia 
dla uczniów z niepełnosprawnościami. 
Ze wsparcia skorzystało 30 972 uczniów. 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów



Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

• Ok. 1 mln nowości wydawniczych zakupionych 
do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

• Ponad 1 700 szkół
uczestniczących w programie

Książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych 



• 0 800 080 222 − bezpłatna infolinia dla dzieci, 
młodzieży, nauczycieli i rodziców

• Pakiety materiałów edukacyjnych i narzędzi dla szkół, 
placówek oświatowych na temat zasad pozytywnej 
komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej

• Poradniki dla rodziców i nauczycieli na temat ochrony,  
wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020
w roku szkolnym 2019/2020



• Oferta szkół adekwatna do potrzeb rynku pracy 

• Obowiązek współpracy szkół z pracodawcami

• Prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników 
w zawodach szkolnictwa branżowego 

• Obowiązkowe doradztwo zawodowe 

• Rozwój kształcenia w przedsiębiorstwach

• Obowiązkowy egzamin zawodowy

Zmiany w kształceniu zawodowym od września 2019 roku





Bezpieczne wakacje

4,9 mln uczniów i słuchaczy 
z 24 360 szkół dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
rozpocznie jutro wakacje



• Ok. 7 tys. zatwierdzonych zgłoszeń 
w bazie wypoczynek.men.gov.pl

• Ok. 240 tys. dzieci i młodzieży 
planuje wyjechać na: 
– wypoczynek krajowy – ok. 160 tys.
– półkolonie – ok. 80 tys.
– wypoczynek zagraniczny – ok. 3 tys. 

Bezpieczne wakacje



Udanych, 
bezpiecznych 

wakacji!

Do szkół 
wracamy 1 września
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