
 
Kształcenie zawodowe od 2019 roku 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2019-2020 ze zbiorów  
Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach oraz źródeł internetowych) 

 
Poszukujących materiałów na temat Kształcenie zawodowe od 2019 roku zapraszamy 
do przejrzenia katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/. Można to zrobić przez 
wpisanie haseł w indeksie przedmiotowy hasła Szkolnictwo zawodowe:.  
 
Wydawnictwa zwarte: 
 

1. Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / redakcja naukowa Anna Karpińska, Alina 
Szwarc, Walentyna Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Białystok] 
: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. 
Sygn.: 59885-wyp. 

 
2. Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / redakcja naukowa Beata 

Mydłowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 
Sygn.: 59906-wyp. 

 
Artykuły z czasopism: 
 

3. Dualizm aktów prawnych / Agnieszka Sieńko.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1, s. 70-72 
 

4. Kłopoty ze zdalną nauką zawodu / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 6, 
s. 16-19 

 
5. Kształcenie branżowe – młodzi potrzebni od zaraz / Teresa Kazimierska.// Meritum. - 

2020, nr 2, s. 43-51 
 

6. MEN o zmianach w szkolnictwie zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 
2018, nr 6, s. 14-17 
 

7. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji / Agata Lipska.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1,  
s. 82-85 
 

8. Obowiązkowy egzamin zawodowy / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2020,  
nr 1, s. 74-77 
 

9. Pięć lat programu "Start do Kariery" Edyta Detz.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 5, s. 12-14 
 

10. Procedura ustalania zawodów / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7,  
s. 41-45 
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11. Sieci współpracy i samokształcenia w doskonaleniu nauczycieli jako nowa przestrzeń 
edukacyjna hybrydowego świata / Małgorzata Barańska, Paulina Wawer.// Meritum. - 
2019, nr 2, s. 103-118 
 

12. Sposoby promocji szkolnictwa zawodowego / Amir Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 
2019, nr 3, s. 14-17 
 

13. Szkolenia branżowe dla nauczycieli / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1, 
s. 78-81 

 
14. Szkoły zawodowe i techniczne za pan brat z biznesem?.// Remedium. – 2019, nr 1, s. III 

okładki 
 

15. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko.// Dyrektor Szkoły. - 2019, 
nr 4, s. 40-42 
 

16. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 
2019, nr 8, s. 39-44 

 
Netografia (w wyborze): 

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe. [On-line]. 
Dostępny: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 [2020, Wrzesień 9] 
 

18. Dodatkowe umiejętności zawodowe. [On-line].  
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe 
[2020, Wrzesień 10] 

 
19. Egzamin zawodowy. [On-line]. 

Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-zawodowy [2020, Wrzesień 10] 
 

20. Informacje dotyczące szkolnictwa branżowego. [On-line]. 1 lutego 2017, aktualizacja 
21 kwietnia 2020  
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2017/02/informacje-dotyczace-szkolnictwa-
branzowego/ [2020, Wrzesień 10] 

 
21. Koordynatorzy KO ds. kształcenia zawodowego. [Wykaz Koordynatorów do spraw 

kształcenia zawodowego]. [On-line].  
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/koordynatorzy-ko-ds-ksztalcenia-
zawodowego-art oraz Wykaz Koordynatorów do spraw kształcenia zawodowego 
[2020, Wrzesień 10] 
 

22. Kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. [Staż uczniowski. Kształcenie 
młodocianych pracowników]. [On-line]. 
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-praktyczne-w-rzeczywistych-
warunkach-pracy [2020, Wrzesień 10] 
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23. Monitorowanie potrzeb rynku pracy (Prognoza MEN). [On-line].  
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-potrzeb-rynku-pracy 
[2020, Wrzesień 10] 
 

24. Na które zawody szkolnictwa branżowego prognozowane jest największe 
zapotrzebowanie. [On-line]. 29 stycznia 2020  
Dostęp: https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/na-ktore-zawody-
szkolnictwa-branzowego-prognozowane-jest-najwieksze-zapotrzebowanie-17657.html  
[2020, Wrzesień 10] 
 

25. Najważniejsze zmiany w kształceniu ponadpodstawowym – od 1 września 2019 r. / 
Jacek Miklasiński. [On-line]. 20 maja 2019  
Dostępny: https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/najwazniejsze-zmiany-w-
ksztalceniu-ponadpodstawowym-od-1-wrzesnia-2019-r.-16698.html  [2020, Wrzesień 9] 

 
26. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. [On-line]. 

Dostępny: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/40589-nowa-klasyfikacja-
zawodow-szkolnictwa-zawodowego-2 [2020, Wrzesień 9] 
 

27. Obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 20202 roku w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy (Monitor Polski 2020, poz. 106). [On-line]. 
Dostępny: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000106 
[2020, Wrzesień 9] 

 
28. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły 

II stopnia. [On-line]. 23 marca 2018, aktualizacja 23 grudnia 2019  
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia- 
ogolnego-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia/ [2020, Wrzesień 10] 

 
29. Podstawy funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia : Wojewódzkie Seminarium 

Zawodowe [25 lutego 2020 r.] / Jan Ireneusz Palacz. [On-line]. 
Dostępny: file:///C:/Users/EA1FC~1.KOZ/AppData/Local/Temp/seminarium-jan-
palacz-pila.pdf [2020, Wrzesień 10] 

 
30. Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2019. [On-line]. 19 sierpnia 2019, 

aktualizacja 7 września 2020 
Dostępny: https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-
zawodach-2019/ [2020, Wrzesień 10] 
 

31. Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. [On-line].  
8 sierpnia 2019 
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawy-programowe-ksztalcenia-w-
zawodach-szkolnictwa-branzowego#_ftn1 [2020, Wrzesień 10]  

 
32. Praktyczna nauka zawodu: Firmy domagają się jasnych przepisów / Patrycja Otto. [On-

line]. 6 lutego 2020 
Dostępny: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1452680,wsparcie-na-
ksztalcenie-mlodocianych-jak-to-dziala.html [2020, Wrzesień 10] 
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33. Preferencje podatkowe dla pracodawców. [On-line].  
Dostępny: https://www.gov.pl/web/edukacja/preferencje-podatkowe-dla-
pracodawcow [2020, Wrzesień 10] 

 
34. Reforma szkolnictwa zawodowego – następny etap. [On-line].  

Dostępny: https://biz.legalis.pl/reforma-szkolnictwa-zawodowego-nastepny-etap/ 
[2020, Wrzesień 10]  

 

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. [On-line].  
Dostępny: Dz. U. z 2019 r., poz. 652 [2020, Wrzesień 10]  

 
36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316) 
Dostępny: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316 

[2020, Wrzesień 10] 
 

37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz. U. z 2019 poz. 991). [On-line].  
Dostępny: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991 
[2020, Wrzesień 10] 

38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. [On-line]. 
Dostępny: Dz. U. z 2020 r., poz. 635 [2020, Wrzesień10] 
 

39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu. [On-line].  
Dostępny: Dz. U. z 2019 r., poz. 391 [2020, wrzesień 10]  
 

40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. [On-line].  
Dostępny: Dz. U. z 2019 r., poz. 639) [2020, wrzesień 10]  
 

41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. [On-line]. 
Dostępny: Dz. U. z 2019 r., poz. 502 [2020, wrzesień 10] 
 

42. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  
Dostępny: Dz. U. z 2020 r. poz. 0082 [2020, Wrzesień 10]  
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ksztalcenia-zawodowego [2020, Wrzesień 10] 
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