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Wybrane ważne (przydatne) informacje na rok szkolny 2017/2018 (20 stron) 

Aktywne linki!!! 
Materiał wyłącznie pomocniczy!    Stan prawny na dzień  23.08.2017 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

 

I KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 (wyciąg) 
 

 
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.  
 
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz 
przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.  
 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

3.  Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.  
 

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie  
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.  
 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

5.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.  
 
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

6.  Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.  
 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 
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II PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 
 

Program wychowawczo 
-profilaktyczny. 
 

Podstawy prawne 

 
USTAWA z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 
 
 
Ustawa  
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 18 sierpnia 2015 r. 
w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i 
placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii 
 
i inne......( w tym 
obowiązkowo  podstawa 
programowa) 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
 
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: wychowanie rozumiane jako wspieranie 
dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 
problemów dzieci i młodzieży; 
Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  
24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 
kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i 
treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu  
określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, 
uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach 
nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów 
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw 
programowych;  
Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program 
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych. 
 Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub 
placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 
     2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo 
-profilaktycznego szkoły lub placówki,  o którym mowa w art. 26; 
 
Art. 84.  3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia  z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły lub placówki,  o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor 
szkoły lub placówki  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 
ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 
radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
 
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 
4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie 
uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26. 
 
Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
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III NAUKA GRY W SZACHY/WARCABY - podstawy prawne 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej 
 

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III  
– EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

str. 38   II. Edukacja matematyczna. 
6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki  
w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. 
Uczeń: 

8) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe 

lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia 
strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; 
przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady 
organizacyjne; 

UWAGA: Patrz oferta SOD: Granty w SOD - temat: Podstawy gry w szachy – gra wspierająca 
rozwój dziecka/ucznia.  Warsztaty 10 godzin dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek  
- liczba miejsc ograniczona.  NIEODPŁATNE 

 

IV WPROWADZANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO DO SZKÓŁ I PLACÓWEK  
- podstawy prawne  

 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego 
do szkół i placówek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół Dz. U. z 2017 poz. 703 

Ustawa Prawo Oświatowe 
Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo 
oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez 
nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez 
dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji  
o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 
uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy  
i predyspozycjami zawodowymi. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół  Dz. U. z 2017 poz. 703 (wyciąg)  
§ 4. 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla 
poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy 
rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 
zaocznej – semestralny rozkład zajęć: 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
2) zajęć z wychowawcą; 
3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
5) zajęć, o których mowa w § 2 ust. 3. 

Kwalifikacje (do prowadzenia zajęć  
                        z doradztwa zawodowego) 

§ 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego 
w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła: 
1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie 
doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w 
szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i 4, posiada osoba, która: 
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 
2) ukończyła: 
a) studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
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b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)  
i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w 
szkołach i placówkach, o których mowa w § 14, 15, 17  
i 18, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2,  
a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju 
placówki. 

W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:  
Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:  
3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego.  
4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego 
w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących 
doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa 
zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
c.d. W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:  

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.  
Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów 
klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 7. Zajęcia, o 
których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej 
uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.  

UWAGA!!! W SOD zaplanowano warsztaty dot. Organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego (12 i 13 września 2017). Szczegóły będą dostępne wkrótce w ofercie SOD. 

V STATUTY - podstawy prawne 

Podstawy prawne 
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 

Art. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 

oraz    artykuł 322 

Ponadto: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 
2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia 

ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz 

publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego 
dot. statutów 
Materiał wyłącznie pomocniczy (wyciąg) 
Podstawa prawna: Art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59) 
na co zwrócić uwagę: 

 Wolontariat. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu (szczegóły poniżej). 
21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 

 Zakres zadań nauczycieli - w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, 
7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników 
szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 
środowiskowych szkoły; 
1. Czy statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami 
danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie: 
-  udostępniania książek i innych źródeł informacji ? 
2.  Czy statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami 
danej szkoły, w szczególności w zakresie: 
- tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 
posługiwania się technologia informacyjną ? 
3. Czy statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami 
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danej szkoły, w szczególności w zakresie: 
- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia 
się ? 
4. Czy statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami 
danej szkoły, w szczególności w zakresie: 
-  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną ? 
5. Czy statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz 
innymi bibliotekami ? 

 Bezpieczeństwo uczniów. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania  
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie 

oświaty;(uwaga zmiana rozporządzenia - szczegóły poniżej), 
 Organizacja pracowni szkolnych. 
 Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego - o ile zostały ustanowione. 
 W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26. c.d Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa  
w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 
w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych. 

 W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także: 
1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 
2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki; 

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 
     innowacyjnej (szczegóły poniżej). 

 Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  (szczegóły poniżej). 
                                             Oraz wszystkie pozostałe regulacje wynikające z zapisów ustawy! 
Art. 364. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych, 

2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych 

– zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych 

szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

                                           Oraz wszystkie pozostałe wynikające z zapisów ustawy! 

VI AKTUALNE PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI  
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY - podstawy prawne 

Podstawy prawne 
USTAWA z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe 

Art. 109.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  
z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w 
przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa  w pkt 1,  
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 
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kształtowania ich aktywności i kreatywności; 
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  
2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o 
systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.3)), organizowane w 
trybie określonym w tych przepisach. 
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne. 
5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 
wolontariuszy. 
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 
7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w 
ust. 1 pkt 5. 

 

VII OCENIANIE -  podstawy prawne 
 

Podstawy prawne     Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943  z późn. zm.) 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych 

 Art. od 44a  
Rozdział 3a  
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 
uczniów w szkołach publicznych  
od str. 89 

dot. szkół nowego typu 

UWAGA NOWE!!!  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych. 

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
                                                                        Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć 

 
 
całe nowe rozporządzenie 
Uwaga na zmiany!!! 
dot. szkół nowego typu 
 

VIII IPET, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania  
i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Podstawy prawne  
USTAWA z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 311. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 
września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r. 
Art. 312. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w 
brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem  
1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane,  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem  
1 września 2017 r. na okres: 
1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie 
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UWAGA - będzie zmiana 
Podpisane 
rozporządzenie oczekuje 

na  publikację w Dz. U.  
Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, 
niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 
§ 6 str. 3 
 
UWAGA - będzie zmiana - 
czekamy na publikację  
w Dzienniku Ustaw 
 

IV szkoły podstawowej; 
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole 
podstawowej. 
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem  
1 września 2017 r. na okres: 
1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie 
III szkoły podstawowej; 
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie 
VI szkoły podstawowej; 
3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia 
kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej. 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym  
UWAGA - będzie zmiana - podpisane rozporządzenie oczekuje na publikację  
w Dzienniku Ustaw 
 
(szczegóły w dalszej części) 

 

IX SPOSÓB REALIZACJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - podstawy prawne 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 14 czerwca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu realizacji edukacji 
dla bezpieczeństwa 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1239 
 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sposobu realizacji 
edukacji dla bezpieczeństwa 

 

(wyciąg)    § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji 
dla bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1131) § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. W czasie: 
1) ferii zimowych – dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej  
lub klasy I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego lub technikum lub 
2) ferii letnich – dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej 
lub klasę I szkoły ponadpodstawowej: 
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum– mogą 
być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z 
zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na zasadach określonych w przepisach 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) dotyczących wypoczynku 
organizowanego dla dzieci i młodzieży.”. 

 

X DOPUSZCZALNE FORMY REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO - podstawy prawne 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1322 

§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII 
szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane  
w formie: 
1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-
zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być 
prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel 
prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne. 
2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 
1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych; 
2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych. 
§ 2. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych oraz międzyszkolnych 
w przypadku zespołów szkół. 
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§ 3. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, 
godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin 
przeznaczonych na te zajęcia. 
§ 4. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycje zajęć do wyboru przez 
uczniów, uwzględniając: 
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w 
danym sporcie lub aktywności fizycznej; 
2) uwarunkowania lokalne; 
3) miejsce zamieszkania uczniów; 
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 
5) możliwości kadrowe. 
2. Propozycje zajęć, o których mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, 
dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. 
3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za 
zgodą rodziców. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

XI DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1170) 

Zmiany Dz.U. z 2015 r. poz. 1250,  

z  2016 r. poz. 1368 

 

XII PODSTAWA  PROGRAMOWA 
Spiralny układ treści nauczania – w rozumieniu 
powtarzania  i utrwalania materiału na kolejnych, 
wyższych etapach nauczania.  Zastąpienie, 
począwszy od klasy V szkoły podstawowej, idei 
integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową  
(w ramach przedmiotów humanistycznych  
oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ  z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

 

Nowa podstawa programowa wprowadzana będzie stopniowo na poszczególnych 
etapach edukacyjnych. W roku szkolnym 2017/2018 będzie ona stosowana w: 

 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego, 

 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, 

 w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, 

 w branżowej szkole I stopnia, 

 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

 w I semestrach szkoły policealnej. 

Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019. Analogicznie w przyszłym roku 
szkolnym dotychczasowa podstawa programowa stosowana będzie w klasach II i III gimnazjum, a następnie w roku 
szkolnym 2018/2019 w klasie III gimnazjum. 

Dotychczasowa podstawa realizowana będzie w klasach II i III liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły 
zawodowej, a następnie w roku 2018/2019 - w klasach III LO i ZSZ. Nowa podstawa programowa nie obejmuje 
natomiast czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum ani szkoły branżowej drugiego stopnia, gdyż w tych szkołach 
nowa podstawa będzie obowiązywała w latach późniejszych. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001250
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001368
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000895+2016%2409%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000895+2016%2409%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000895+2016%2409%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000803+2014%2409%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000803+2014%2409%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000803+2014%2409%2401&min=1
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Nowa podstawa programowa wprowadzana będzie stopniowo na poszczególnych etapach edukacyjnych.  
W roku szkolnym 2017/2018 będzie ona stosowana w: 
 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego, 
 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, 
 w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym, 
 w branżowej szkole I stopnia, 
 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 
 w I semestrach szkoły policealnej. 

 

XIII PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Z KOMENTARZEM  

(aktywne linki) 
1. Etyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
2. Fizyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
3. Geografia. PP z komentarzem. Szkola podstawowa 
4.  Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
5. Informatyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
6.  Język mniejszości narodowej lub etnicznej. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
7.  Kształcenie specjalne. PP z komentarzem 
8.  Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
9.  Plastyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
10.  Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem 
11.  Biologia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
12.  Chemia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
13.  Muzyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
14.  Technika. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
15.  Język polski. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
16.  Język obcy nowożytny. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
17.  Edukacja dla bezpieczeństwa. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
18.  Przyroda. PP z komenatarzem. Szkoła podstawowa 
19.  Wiedza o spoleczenstwie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 
20.  Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem. szkoła-podstawowa 
21.  Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa 

 

XIV BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W SZKOLE 

Bezpieczeństwo i higiena w szkole -  poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, 

w tym ratownictwa medycznego! - umiejętność udzielania  pierwszej pomocy.  

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i 
sytuacji nadzwyczajnych; 
Art. 27. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

XV ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

Art. 28. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez 
zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. UWAGA: Patrz  oferta SOD - Rytmika i taniec 
w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia podyplomowe nadające kwalifikacje !!! 

http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/etyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/fizyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/geografia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/historia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/informatyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-mniejszosci-narodowej-lub-etnicznej.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/plastyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/biologia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/chemia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/muzyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/technika.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-polski.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-obcy-nowozytny.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/edukacja-dla-bezpieczenstwa.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/przyroda.-pp-z-komenatarzem.-szkola-podstawowa.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wiedza-o-spoleczenstwie.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-fizyczne.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-przedmiotu-edukacja-dla-bezpieczenstwa.pdf
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-przedmiotu-edukacja-dla-bezpieczenstwa.pdf
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-przedmiotu-edukacja-dla-bezpieczenstwa.pdf


Opracowanie Grzegorz Papalski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie 
 

10 Opracowanie Grzegorz Papalski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie 
 
 

XVI WOLONTARIAT 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

                                      DZIAŁ III  

Wolontariat od str. 54 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59) 

Str. 105  Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-
wychowawczej szkoły są: 
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 
szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 
5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także 
z udziałem wolontariuszy. 

Wolontariat szkolny   - Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z 
uczniami oraz określenie jego miejsca w działaniach profilaktycznych, które są prowadzone w szkole. Przedstawione 
zostały także standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu. 

 

XVII WAŻNE DATY I ROCZNICE 
 

1. 1797 - 2017 powstanie Mazurka Dąbrowskiego (220 rocznica powstania, od 26 lutego 1927 oficjalny 

hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej - 90 lat!!!). 

2. 11   Listopada  1918 - 11 Listopada 2018  (100 rocznica odzyskania niepodległości). Dekret z 22 

listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, będący de facto mikrokonstytucją, 

stanowił, że władzę suwerenną i ustawodawczą sprawuje Tymczasowy Naczelnik Państwa (Józef Piłsudski), a 

władzę wykonawczą Rząd Republiki Polskiej, złożony z Prezydenta Ministrów i ministrów. 

3. Sejm ustanowił także 2018 Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej. Za rok przypada 250. rocznica 

zawiązania Konfederacji – zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 

r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Posłowie przypomnieli, że celem Konfederacji 

było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem 

rosyjskim oraz uchwalonych - przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm - ustaw, które dawały 

równouprawnienie innowiercom. "Konfederacja barska wraz z Konstytucją 3 maja i powstaniem 

kościuszkowskim tworzy element legendy walki o wolność, która zwłaszcza w okresie zaborów miała ogromne 

znaczenie dla przetrwania narodu" - napisano w uchwale. 

XVIII GRANTY w SOD w 2017 
1. Nowa podstawa programowa języka polskiego – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania  

w szkole podstawowej. Seminarium dla 5 godzin dla nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej. 
2. Nowa podstawa programowa matematyki – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania  

w szkole podstawowej. Seminarium dla 5 godzin dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej. 
3. Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów 

nauczania    w szkole podstawowej. Seminarium dla 5 godzin dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
4. Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole. Konferencja 5 godzin dla nauczycieli wszystkich typów szkół  

i placówek. 
5. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Warsztaty 10 godzin dla 

nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek. 
6. Podstawy gry w szachy – gra wspierająca rozwój dziecka/ucznia. Warsztaty 10 godzin dla nauczycieli wszystkich typów 

szkół i placówek (patrz podstawa programowa!!!). 
Informacje nt. zgłoszeń wkrótce na stronie SOD. 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/g._kata_wolontariat_szkolny
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/g._kata_wolontariat_szkolny
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/g._kata_wolontariat_szkolny
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XIX STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018 
 

W tym roku szkolnym (2017/2018) planujemy w SOD uruchomić studia podyplomowe m.in. : 
 

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia nadające 
kwalifikacje. 

2. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia nadające 
kwalifikacje. 

3. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia nadające kwalifikacje - Super opinie 
absolwentów!!! 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia nadające kwalifikacje. 
5. Zarządzanie placówkami oświatowymi.  

oraz 
6. Technika w Nauczaniu. 
7. Informatyka i TI w Nauczaniu. 
8. Edukacja dla Bezpieczeństwa. 
9. Wiedza o Społeczeństwie. 
10. Matematyka. 
11. Retoryka słowa i obrazu (edukacja wizualna). Studia podyplomowe doskonalące. 
12. Tradycje kulturowe regionu. Studia podyplomowe doskonalące. 
13. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
14. Nauczania języka angielskiego w zreformowanej szkole. Studia podyplomowe doskonalące. 
15. Doradztwo zawodowe. 

 

 
Warto rozważyć  możliwość uzyskania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji. 

 

Informacje nt. zgłoszeń wkrótce na stronie SOD. 
 
 

XX OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Poradnik Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych został przygotowany przez Biuro 
GIODO w ramach programu Twoje dane, Twoja sprawa. 

 

Zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, jakie spoczywają na 
dyrektorach szkół. Poradnik objaśnia w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby było to zgodnie  
z prawem, jakie obowiązki ciążą na szkole oraz w jaki sposób należy zabezpieczyć posiadane dane. Ponadto w 
broszurze zamieszczone są odpowiedzi na częste pytania dotyczące problemów pojawiających się przy 
przetwarzaniu danych osobowych w szkole. 

 

Poradnik - Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych 

 

  

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/poradnik-obowiazki-dyrektora-szkoly-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych.pdf
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XXI WYBRANE ZMIANY W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM DLA BRANŻOWEJ 

SZKOŁY I STOPNIA - porównanie podstaw programowych 

Materiał wyłącznie pomocniczy (aktywne linki) 

 

 

Jest w podstawie programowej z 2012 r. 

 

 

Będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (załącznik nr 5 i 6). 

Dz. U. z 2012 r. poz. 977 (od str. 327) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnegodla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (załącznik nr 4 i 6). 

Dz. U. z 2017 r. poz. 356  (od strony 237) 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356
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XXII NADZÓR PEDAGOGICZNY (wyciąg) 
 Wnioski zawarte w sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 w tym w szczególności:  

 planowanie działań w zakresie prowadzenia w szkołach indywidualizacji nauczania, 

 planowanie realizacji ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie wymagania „Uczniowie są 
aktywni”, 

 promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.  

Wnioski na następny rok szkolny tj.:  

 zwiększenie działań nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, 

 wspieranie szkół i placówek w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
oraz prowadzenia egzaminów.  

 

MEN 
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XXIII NAJNOWSZE AKTY PRAWNE  
(ostatnia publikacja w Dz.U. z dnia 23.08.2017) 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć 

osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła 

ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. Dz. U. z 2017 r. poz. 1562 

 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki Dz. U. z 2017 r. poz. 1569 
 

XXIV PONADTO POLECAM - może okazać się przydatne  w planowaniu 

pracy: 

https://kalendarz-roku-szkolnego.edu.pl/2017/ 

XXV TERMINY OLIMPIAD W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2017/2018. 

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których 

laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym  

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalego  

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu 

XXVI INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA – rozporządzenia podpisane!  

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka 

kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą 

chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. 

rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001512
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001512
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562
https://kalendarz-roku-szkolnego.edu.pl/2017/
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/inne-olimpiady-interdyscyplinarne-przedmiotowe-z-przedmiotow-dodatkowych-lub-tematycznych-ktorych-laureaci-i-finalisci-nie-uzyskuja-uprawnien-w-systemie-egzaminacyjnym.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/inne-olimpiady-interdyscyplinarne-przedmiotowe-z-przedmiotow-dodatkowych-lub-tematycznych-ktorych-laureaci-i-finalisci-nie-uzyskuja-uprawnien-w-systemie-egzaminacyjnym.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/olimpiady-przedmiotowe-ktorych-laureaci-i-finalisci-sa-zwolnieni-z-danego-zakresu-odpowiedniej-czesci-egzaminu-gimnazjalego.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/olimpiady-przedmiotowe-ktorych-laureaci-i-finalisci-sa-zwolnieni-z-danego-zakresu-odpowiedniej-czesci-egzaminu-gimnazjalego.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/olimpiady-przedmiotowe-ktorych-laureaci-i-finalisci-sa-zwolnieni-z-egzaminu-maturalnego-z-danego-przedmiotu.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/olimpiady-przedmiotowe-ktorych-laureaci-i-finalisci-sa-zwolnieni-z-egzaminu-maturalnego-z-danego-przedmiotu.pdf
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Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą: 

1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach, 

3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. 

Nowe, elastyczne rozwiązania  zapewnią od  1 września 2017 r. organizację kształcenia uczniów 

zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej. Szczegółowe 

informacje na ten temat dostępne są na stronie MEN. 

Departament Informacji i Promocji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

XXVII HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO w 2018 r. 

Znamy już harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 roku. Komunikat w tej sprawie 
opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegółowe informacje na stronie CKE. 

XXVIII HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w 2018 r. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała dziś o harmonogramie przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku. 

XXIX INNE 
Dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym - wprowadzanie nowej podstawy w szkołach podstawowych dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 

Załącznik nr 3 obejmuje podstawę programową dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej podstawy programowej to: 

 zmiana nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wprowadzone zostaną zajęcia o nazwach: 
„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „Zajęcia rozwijające komunikowanie się”, „Zajęcia rozwijające 
kreatywność”, 

 poszerzenie katalogu celów edukacyjnych i zadań szkoły, 
 ujęcie treści nauczania dla wszystkich etapów kształcenia w obszary tematyczne. 

XXX INNOWACJE 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  ust. 2 pkt. 3.... organizację współdziałania ze 
stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH 
1 września 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki 
(Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm). W związku z powyższym nie należy przesyłać do Kuratorium 
Oświaty w Katowicach kart zgłoszenia innowacji pedagogicznych. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie 
będzie prowadzić i upubliczniać wykazu innowacji. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453
https://men.gov.pl/strony/indywidualizacja-ksztalcenia-projekty-rozporzadzen-do-ponownych-konsultacji.html
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170811%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EG%20EM%20pub.pdf
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170811%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EG%20EM%20pub.pdf
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170811%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EG%20EM%20pub.pdf
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170810%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf
Centralna%20Komisja%20Egzaminacyjna%20poinformowała%20dziś%20o%20harmonogramie%20przeprowadzania%20egzaminu%20potwierdzającego%20kwalifikacje%20w%20zawodzie%20oraz%20egzaminu%20eksternistycznego%20zawodowego%20w%202018%20roku.
Centralna%20Komisja%20Egzaminacyjna%20poinformowała%20dziś%20o%20harmonogramie%20przeprowadzania%20egzaminu%20potwierdzającego%20kwalifikacje%20w%20zawodzie%20oraz%20egzaminu%20eksternistycznego%20zawodowego%20w%202018%20roku.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) 
działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie 
wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, 
wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. 
W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie 
działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej 
kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. 

XXXI WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć   
Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli 
 

XXXII DOTYCZY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH PRZEZ NAUCZYCIELI 
 

(wyciąg) Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w rozporządzeniu, określoną w załączniku do rozporządzenia (II. 

Opis procesu i organizacji kształcenia 1. Kształcenie na studiach) kształcenie na studiach pierwszego stopnia 
obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we 
wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. 
Zasada ta powinna mieć również zastosowanie wobec kształcenia nauczycieli realizowanego na potrzeby 
szkół funkcjonujących w nowym ustroju szkolnym, wprowadzonym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). 

W związku z wdrożeniem nowego ustroju szkolnego uczelnie powinny kształcić - tak jak dotąd - na studiach 
pierwszego stopnia przyszłych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, natomiast na studiach drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek systemu oświaty, 
w tym również nauczycieli w szkołach podstawowych. 

Uprzejmie wyjaśniam, że nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii, posiadają 
również kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo oraz wiedza  
o społeczeństwie. 

Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

(czytaj całość) 
 

XXXIII UBEZPIECZENIA SZKOLNE 
 
Informacja w sprawie oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

Pobierz dokument 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001117
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/wdz_scenariusze
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/wdz-poradnik_dla-nauczycieli
http://orka.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32813C76&view=1&SessionID=35E749BB376A40AA6C567E639A7759F269145CBA
http://orka.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32813C76&view=1&SessionID=35E749BB376A40AA6C567E639A7759F269145CBA
http://orka.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32813C76&view=1&SessionID=35E749BB376A40AA6C567E639A7759F269145CBA
http://orka.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32813C76&view=1&SessionID=35E749BB376A40AA6C567E639A7759F269145CBA
http://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2017/08/informacja_ubezpieczenia_dziecimlodziezy.docx
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XXXIV Przypomnienie/ ORGANIZACJA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
 

XXXV PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ  
I INFORMATYCZNEJ 

Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.   
 „Wielu nauczycieli ma dylemat, czy w nauczaniu matematyki jest przestrzeń do wykorzystania 
nowoczesnych technologii i czy zastosowane metody i środki wpłyną na podniesienie jakości i 
efektywności kształcenia. Spora liczba nauczycieli obawia się, że zastosowanie TIK nie przyniesie 
spodziewanych efektów w postaci lepszych wyników egzaminów i matur. Problem ten porusza Dariusz 
Kwiecień w artykule Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIK. Autor udowadnia, że mądre zastosowanie nowoczesnych 
technologii w nauczaniu matematyki przynosi same korzyści, uczniowie uczą się chętniej i są zaangażowani 
w budowanie własnej wiedzy...”. 
Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów - docx 

XXXVI BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE  
Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH. 

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. 

Nadmierne granie może spowodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, prowadzić 

do zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami, rezygnacji z innych 

zainteresowań, a nawet do zaniedbywania czynności takich jak jedzenie czy sen. W skrajnych 

przypadkach może prowadzić do uzależnienia. 
Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik dla rodziców  
 

XXXVII   EDUKACJA MUZYCZNA + METODA PROJEKTU 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
Edukacja muzyczna str. 45 
Gra na instrumentach muzycznych.  Uczeń: 
- gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do wyboru: na dzwonkach, ksylofonie, flecie 
podłużnym, flażolecie – fleciku polskim lub innych. 
Metoda projektu str. 14 
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie 
kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, 
udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. 
Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga 
również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie 
kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Metoda projektu 
zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do 
indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym 
uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego 
komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do 
planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą 
obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym 
oraz na zaangażowanie rodziców uczniów. Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/efektywne_metody_nauczania_matematy
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania?download=4053:wspomaganie-szk%C3%B3%C5%82-w-rozwoju-kompetencji-matematyczno-przyrodniczych-uczni%C3%B3w-docx
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/zapobieganie-reagowanie-gry-kompute
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/zapobieganie-reagowanie-gry-kompute
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https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/dzieci_w___wiecie_gier_komputerowyc
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Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. 
Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania. 
 
 

Więcej informacji uzyskacie Państwo podczas konferencji i szkoleń organizowanych przez SOD.  
Serdecznie zapraszamy do udziału  

 
Życzę Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

Powodzenia 


