
Rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego

2020/2021



ok. 4 mln 650 tys. uczniów ok. 22 tys. szkół

 Szkoły podstawowe – ok. 3 mln uczniów  → ok. 367 tys. w klasie I 

 Szkoły ponadpodstawowe – prawie 1,5 mln uczniów

1 września   − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych



1 września   − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ok. 1 mln 450 tys. dzieci 
w wieku 3-6 lat

22,5 tys.
przedszkoli*

 ok. 190 tys. słuchaczy w szkołach policealnych
 ok. 120 tys. słuchaczy w szkołach dla dorosłych 

(podstawowych i liceach)

* oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego



Bezpieczny    powrót do szkół

 wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN

 zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
znajdujących się w strefie czerwonej i żółtej

 nowe regulacje prawne

 elastyczne rozwiązania dla dyrektorów szkół – nauczanie w systemie 
mieszanym, nauczanie zdalne dla oddziału lub całej szkoły 

 możliwość wprowadzenia przez dyrektorów dodatkowych środków 
bezpieczeństwa



Bezpieczny    powrót do szkół

Spotkania 
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych 
z dyrektorami szkół i placówek 

 495 spotkań w całym kraju

 27,5 tys. uczestniczących dyrektorów szkół i placówek



Bezpieczny    powrót do szkół

Środki ochrony indywidualnej 
przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia 

50 mln maseczek

5 mln litrów płynów do dezynfekcji 

75 tys. termometrów bezdotykowych



epodreczniki.plepodreczniki.pl

 Ponad 7 400 interaktywnych 
e-materiałów

 Ponad 3 200 scenariuszy lekcji

 105 programów nauczania 



Projekty w roku 2020:

 „Zdalna szkoła” – 187 mln zł 
na sprzęt komputerowy dla uczniów.

 „Zdalna szkoła +” – 180 mln zł 
na sprzęt komputerowy dla uczniów.

 Kilkadziesiąt tysięcy tabletów dla uczniów 
i nauczycieli. 

Łącznie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na wsparcie przeznaczono 367 mln zł

Doposażenie szkół w sprzęt dla uczniówDoposażenie szkół w sprzęt dla uczniów



14 tys. zł na zakup laptopów do szkoły i dla uczniów, 
którym komputery będą potrzebne w razie nauki zdalnej

35 tys. zł dla szkół, w których kształcą się uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

100 tys. zł dla specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych

Program „Aktywna tablica” (2020-2024)
– projektowane kwoty dofinansowania

Program „Aktywna tablica” (2020-2024)
– projektowane kwoty dofinansowania



Wsparcie dla uczniów w kształceniu na odległość

 Ze wsparcia skorzystają również szkoły realizujące 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Uwzględnienie sytuacji, w której nauczanie i uczenie się 
będzie realizowane w ramach kształcenia na odległość.

 W 2020 r. – zakup przez organy prowadzące i dyrektorów tylko jednego 
rodzaju pomocy dydaktycznych – laptopów.

Nowa edycja programu   „Aktywna tablica”    (2020-2024)



Wzrost wynagrodzeń   nauczycieli o 6 proc. od 1 września 2020 r.

 nauczyciel stażysta – wzrost o 167 zł

 nauczyciel kontraktowy – wzrost o 172 zł

 nauczyciel mianowany – wzrost o 195 zł

 nauczyciel dyplomowany – wzrost o 229 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego 
wyniesie od 1 września 2020 r. 4 046 zł.

To drugi wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020 r. 
Pierwszą podwyżkę płac o 6 proc. nauczyciele otrzymali od 1 stycznia br. 



Kształcenie zawodowe

 Uruchomienie kształcenia 
w branżowych szkołach II stopnia

 Poszerzenie oferty kształcenia 
w zawodach o 4 nowe zawody

 Udostępnienie na platformie epodreczniki.pl 
materiałów multimedialnych wspierających 
proces doradztwa zawodowego



Działania wychowawcze szkoły

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych

Kontynuacja projektu „Godność, wolność, niepodległość”, w tym:

 Nowy moduł: ,,Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” w interaktywnej grze 
edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” opracowanej przez ORE

 Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 Przewodnik multimedialny dotyczący polskiej kultury na Kresach



Podnoszenie jakości   edukacji włączającej 

 Kontynuacja projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

 Opracowanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej 
i Centrum Koordynującego oraz ich pilotaż, a także pilotaż usług asystenta ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Opracowanie, we współpracy z ORE, banku dobrych praktyk w zakresie pracy 
z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

 Szkolenia dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz pilotaż rozwiązań 
z zakresu oceny funkcjonalnej, a także szkolenia dla kadr edukacji włączającej.



Program   „Dobry start”

W roku szkolnym 
po raz trzeci zostanie 

przyznane świadczenie

300 zł
na każde uczące się 

dziecko 



Baza wypoczynku 

 ponad 20 tys. zgłoszeń

 prawie 660 tys. uczniów:

 428 308 w kraju
 225 951 na półkoloniach
 5 520 za granicą



Kalendarz   roku szkolnego 2020/2021
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1 września rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach i placówkach

23-31 grudnia zimowa przerwa świąteczna

2
0

2
1

18 stycznia – 28 lutego ferie zimowe

1-6 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach i placówkach



Kalendarz   egzaminy, matury 2020/2021

Egzaminy w 2021 sesja główna

25-27 maja egzamin  ósmoklasisty

4-20 maja egzamin maturalny

Pełny harmonogram na stronie cke.gov.pl


