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Wyobraźmy sobie lekcję, na której wprowadzamy nowy materiał wyświetlając plansze
na urządzeniach naszych uczniów, na której
powtarzamy wiadomości, omawiamy nowe
zagadnienia, sprawdzamy wiedzę, zbieramy
odpowiedzi na pytania, dajemy zadania do
rozwiązania i obserwujemy postępy całej
klasy. Wyobraźmy sobie, że mamy kontrolę
nad tymi urządzeniami, że jednym ruchem
ręki możemy przełączać kolejne slajdy na
tabletach lub telefonach uczniów, że możemy
obserwować wyniki głosowania, a wszystkie
dane widzimy na dynamicznie uaktualnianym wykresie. Wyobraźmy sobie wreszcie,
że w naszej lekcji uczestniczy także uczeń,
który – na przykład z przyczyn zdrowotnych
– nie może przyjść do szkoły. Również na jego
urządzeniu (warunkiem jest jedynie dostęp
do internetu) odtwarzane są zadane przez nas
plansze, może wykonywać dokładnie te same
czynności, co każdy uczeń w klasie.
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Chmura dla edukacji

WorkFlowy, czyli uporządkuj sobie w głowie

Rzeczywistość, także szkolna, zmusza nas do
gromadzenia coraz większej liczby informacji. Coraz częściej też zajmujemy się planowaniem najróżniejszych przedsięwzięć: od
zakupów, przez uroczystości szkolne, projekty
realizowane z uczniami po pracę placówki.
W zadania te często zaangażowanych jest
wiele osób, co dodatkowo utrudnia płynną ich
realizację. Planowanie działań, rozpisywanie
ich na przejrzyste części składowe, podział
obowiązków dotyczących ich realizacji, a także
współdzielenie planów będzie prostsze, jeśli
skorzystamy z – darmowego w podstawowej
wersji – serwisu WorkFlowy.com.
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Informatyka

Świąteczne życzenia w Scratch’u

Warto wysłuchać wykładu Mitchela Resnicka
pt. Let’s teach kids to code (Nauczmy dzieci
kodować) wygłoszonego podczas konferencji TED. Twórca Scratch’a m.in. wspomina, jak postanowił przygotować dla swojej
mamy multimedialne życzenia na Dzień
Matki. Ostatecznie wysłał linki do projektów
związanych z życzeniami, stworzonych przez
dzieci dla swoich mam i upublicznionych na
portalu. Został miło zaskoczony, gdy jego
ponad 80-letnia mama postanowiła nauczyć
się programować w Scratch’u i na urodziny
przygotowała dla niego kartkę.
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Rozmowa EFUN

Jak uczyć się uczyć

Zeskanuj QR kod i czytaj EFUN na smartfonie.

O wyzwaniach przed jakim stoi szkolnictwo zawodowe, o jego roli w systemie edukacji, o potrzebie zmian mówi Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP), przewodniczący Krajowego
Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, ekspert
w międzynarodowych i krajowych programach edukacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego.
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Konferencje, szkolenia, warsztaty

Nowoczesna Klasa – od fascynującej lekcji po zarządzanie szkołą

O tym, jak w praktyce mogą wyglądać zajęcia w nowoczesnej klasie wyposażonej w najnowsze zdobycze techniki mogli się przekonać uczestnicy organizowanego przez nasz
magazyn cyklu konferencji. W cyklu wzięło udział ponad 380 dyrektorów, wicedyrektorów
szkół i przedszkoli, przedstawiciele samorządów lokalnych i władz oświatowych.
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Technologie na co dzień

Jak uczyć ciekawiej i wydajniej – tego próbowali się dowiedzieć uczestnicy dziewiątej
konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. A przy okazji
zobaczyli język polski, matematykę, biologię, historię i języki obce w nowej, atrakcyjniejszej
dla uczniów odsłonie.

Edukacja z iPadem
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Pracownia zbudowana z iPadów to marzenie niejednej szkoły. Chcieć to móc – pokazało
gimnazjum w Nowym Tomyślu, które od lat wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki
w codziennej pracy.

Archipelag matematyki

Matematyka w wirtualnym świecie

Dla współczesnej młodzieży takie pojęcia jak „wirtualny świat”, „gra internetowa” czy „multimedia” są niezwykle bliskie – rzec by można naturalne, osadzone w codziennej praktyce
użytkowania komputerów, smartfonów, konsol do gier etc. Czy w takim świecie, świecie
przenikniętym na wskroś obecnością nowych technologii, jest miejsce na nauczanie matematyki w sposób atrakcyjny? Matematyka bowiem jest ze swojej natury raczej staromodna
– wymaga cierpliwości, spokojnego oswajania się z niełatwymi pojęciami i żmudnych
niekiedy rachunków.
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Polub nas na Facebooku

Z pamiętnika gimnazjalistki

Balladyna i ćwierkanie

„Podczas zawodów o Kirkora Balladyna zabiła Alinę. Później zabiła Kirkora i popełniła kilka
innych zbrodni. Została za to ukarana” – Hurra! 131 znaków!
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www.facebook.com/EduFakty

Prawo i edukacja

Zmiany w prawie oświatowym
Oświata w orzecznictwie
Prawo na co dzień
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki
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Brytyjski The Telegraph, prestiżowy amerykański The Washington Post, poczytny niemiecki Der
Spiegel, dzienniki w Holandii, Włoszech, Hiszpanii przez kilka dni zachwycały się naszymi uczniami, jakością polskiej edukacji. Dziennikarze apelowali: idźcie drogą polskich reform (Dallas News).
Szwedzki związek zawodowy nauczycieli zwrócił się
do ministra edukacji, by ten co prędzej wybrał się
do Polski i wypytał o receptę na edukacyjny sukces. Zainteresowanie polską edukacją to pokłosie
zaskakujących wyników największego światowego
badania umiejętności nastolatków organizowanego przez OECD od trzynastu lat. W najnowszym
sprawdzianie PISA (Programme for International
Student Assessment) Polska zajęła 13 miejsce na 65
państw. Jeszcze 10 lat temu wyniki klasyfikowały
nas w czwartej dziesiątce. Teraz nasi gimnazjaliści
pozostawili w tyle rówieśników z m.in. Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych.
Dogonili, przez lata stawianych za edukacyjny wzór,
Finów. – Od dzisiaj wszyscy będą się dowiadywać,
jak Polska stała się światowym liderem, jak osiągnąć
taki sukces – powiedział Richard Yelland, przedstawiciel OECD, gratulując polskim nauczycielom.
Entuzjazm poniósł też rodzimych polityków
(przede wszystkim rządzącej koalicji).
– Polscy gimnazjaliści są jednymi z najlepszych
w Europie – nie krył dumy premier, który wraz
z nową minister edukacji zorganizował uroczystą konferencję prasową. Dodał też, że wynik jest
ogromnym sukcesem polskiego systemu edukacji.
Tylko na twarzach postronnych obserwatorów
ten zachwyt wywoływał lekki uśmiech. Wielu pytało retorycznie: jak to się stało, że z dnia na dzień,
gimnazja, ostro krytykowane przez takie autorytety jak prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący
Komitetu Badań Pedagogicznych PAN, których likwidacji domaga się, w zależności od sondażu, od
60 do nawet 90 proc. społeczeństwa stały się wizytówką polskiego systemu edukacji? Jak to możliwe,
że placówki te, w ciągu jednego dnia, zmieniły się
z zakały polskiej edukacji, siedliska wszystkiego co
najgorsze, we wzorzec do naśladowania? Rozmawiałem na ten temat z dyrektorami i nauczycielami
najlepszych polskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ci pracujący w gimnazjach potwierdzają, że z roku na rok uczniowie lepiej radzą so-

bie z testami gimnazjalnymi (bardzo podobnym do
sprawdzianu PISA), wyższe są też ich umiejętności
praktyczne.
– Spodziewałem się takiego wyniku – powiedział
mi jeden z nich.
Nie dziwi ich więc tak duży skok w ogólnoświatowym rankingu. To jednak, jak podkreślali moi
rozmówcy pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych, nie oznacza, że nasz system edukacji jest tak
rewelacyjny, jakim chcieliby go widzieć politycy.
Irytuje ich też to, że badanie PISA jest prezentowane przez urzędników i dziennikarzy jako wykładnia
poziomu nauczania w polskich gimnazjach. Tymczasem jest to tylko jedna z wielu składowych.
– To tak, jakby minister finansów oświadczył,
że jesteśmy najbogatszym krajem w Europie, bo
mamy najwyższy wzrost gospodarczy – przekonywał jeden z dyrektorów.
Rzeczywistość jest więc znacznie bardziej szara
niż kolorowe opowieści premiera i minister edukacji. Sprawdzian PISA nie jest wyznacznikiem jakości
nauczania, a jedynie sposobem na porównanie tego co porównywalne. Pokazuje, że polska młodzież
szybciej i bezbłędnie wypełni formularz podatkowy, zrozumie instrukcję obsługi czajnika elektrycznego lepiej, niż jej rówieśnicy z Francji, Niemiec,
Szwecji lub Wielkiej Brytanii. PISA nie sprawdza
jednak wiedzy, nie pokazuje, czy młodzież wie, kim
był Chopin i co jest stolicą np. Burkina Faso. Nie
jest w stanie pokazać, jak system edukacji dba o najwybitniejszych lub wyrównuje szanse edukacyjne.
Nie sprawdza warunków, w jakich uczą się dzieci,
ile pieniędzy muszą na dodatkowe zajęcia wyłożyć
rodzice, jak przygotowani do zawodu są nauczyciele, jak ich do pracy motywują władze, jak wygląda system doradztwa zawodowego czy stosowanie
nowych technologii. Euforia polityków ma się więc
nijak do szkolnej rzeczywistości. Pokazuje tylko ich
samozadowolenie z modelu, który dla wielu ekspertów szkodzi jakości edukacji, nie rozwiązuje problemów wychowawczych, z którymi borykają się nauczyciele w gimnazjach. Tego samozadowolenia
nie burzy nawet dramatyczny raport OECD (będący częścią badania PISA), z którego wynika, że prawie 80 proc. nastolatków w Polsce uważa czas spędzony w szkole za zmarnowany, a ponad 60 proc.
– że szkoła nie przygotowuje do życia.

Jak uczyć się uczyć
– Trzeba pokazywać możliwości zdobywania nowych kwalifikacji, rozwoju kariery
zawodowej właśnie dzięki szkole zawodowej – mówi Janusz Moos, dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP),
przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów
Kształcenia Praktycznego, ekspert w międzynarodowych i krajowych programach
edukacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego.
Mija rok od wprowadzenia reformy szkolnictwa zawodowego.
Jak pan ocenia jej dotychczasowe efekty?
Jak te zmiany są odbierane przez ekspertów i pracodawców?

Czy jednak pracodawcom rzeczywiście zależy na współpracy z sektorem edukacyjnym? Docierają do pana jakieś
propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym?

Najciekawsze i najważniejsze to wyróżnienie,
w ramach poszczególnych zawodów, kwalifikacji
zawodowych. Wierzę, że już niedługo termin zawód
odejdzie do lamusa, a zastąpią go właśnie kwalifikacje. A że w tę stronę przebiegać będą zmiany, wskazują unijne regulacje prawne (tzw. Europejska Rama
Kwalifikacji – przyp. red), a także ich polski odpowiednik – Polska Rama Kwalifikacji.
To początek powstawania nowej formuły osiągania kompetencji zawodowych i potwierdzania
ich w ośrodkach egzaminacyjnych. To jeden z ważniejszych elementów zmian w szkolnictwie zawodowym, gdzie najważniejsze będą kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, a nie wyuczony zawód.
Kolejną niezwykle ważną kwestią, dziś niestety
zaniedbaną, jest konieczność zarysowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła – rynek pracy. Tak
naprawdę pracodawca w tych przemianach nie jest
specjalnie zaakcentowany. Możliwość udziału pracodawców w konstruowaniu zadań egzaminacyjnych
dla potrzeb nadawania kwalifikacji zawodowych,
udział pracodawców w egzaminach końcowych,
w kreowaniu systemu edukacji, w prowadzeniu procesów edukacyjnych to pobożne życzenia ekspertów
od szkolnictwa zawodowego. Brakuje zachęt finansowych dla pracodawców inwestujących w szkolnictwo zawodowe czy udostępniających swoje nowoczesne hale produkcyjne uczniom.
Chronicznie też brakuje inżynierów w szkolnictwie zawodowym, a także wsparcia dla nauczycieli. A bez tego trudno myśleć o poważnych zmianach.

Obserwujemy zmianę w podejściu pracodawców do systemu szkolnictwa zawodowego. Coraz
częściej dostajemy sygnały z rynku, że pracodawcy chcą uczestniczyć w życiu szkół zawodowych
na danym terenie. Wśród najważniejszych spraw
do załatwienia na linii szkoła – rynek pracy jest
więc m.in. konieczność aktualizowania najbardziej
atrakcyjnych kwalifikacji na danym terenie. Do tego potrzebna jest ścisła współpraca z pracodawcami i stały monitoring rynku. Tym w województwie
łódzkim zajmuje się Obserwatorium Rynku Pracy
przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. Nasi eksperci robią pogłębione badania, wolontariusze odwiedzają firmy
i wypytują pracodawców, przepytywani są nauczyciele i dyrektorzy szkół. W prace obserwatorium
zaangażowane są też ośrodki pozarządowe. Analizy są publikowane i wykorzystywane przez szkoły
i pracodawców do projektowania nowych kierunków kształcenia. Na zlecenie szkół sprawdzamy też,
czy warto prowadzić dany kierunek. Prowadzimy
badania na zlecenie korporacji pracodawców i innych instytucji związanych z rynkiem pracy, np.
Fundacji Przedsiębiorczości.
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Rozmowa efun – szkolnictwo zawodowe

rozmawiał:
Maciej Kułak

Wspomniał pan o deficycie inżynierów. Bez odpowiedniej
kadry reforma szkolnictwa zawodowego będzie niepełna?
To wymóg czasów. Niezbędne jest pozyskanie
absolwentów politechnik i ekspertów na co dzień
związanych z nowoczesnymi firmami. To duże
wyzwanie, ale bez tego trudno myśleć o poważnej
przebudowie szkolnictwa zawodowego.
listopad/grudzień 2013
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Rozmowa efun – szkolnictwo zawodowe

Janusz Moos

dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Pozyskiwaniu fachowców-praktyków powinny
też towarzyszyć zmiany w systemie uczenia. Dziś
uczeń zaczyna zdobywanie wiedzy od poznania teorii. Powinno być odwrotnie. Uczeń powinien uczyć
się poprzez wykonywanie zadań zawodowych będących odwzorowaniem czynności na co dzień
wykonywanych w firmie. To tak zwane kształcenie
modułowe, w którym nie ma przedmiotów, lekcji, dzwonków. Inna jest też rola nauczyciela, który przestaje być jedynym źródłem wiedzy, a staje się
mentorem, osobą wspierającą, kimś, kto będzie potrafił ukierunkować młodego człowieka.

Pozyskiwaniu fachowców
- praktyków powinny
towarzyszyć zmiany w systemie
uczenia. Dziś uczeń zaczyna
zdobywanie wiedzy od
poznania teorii. Powinno być
odwrotnie.
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Czy szkoły są gotowe na tak rewolucyjne zmiany?
Rodzi się też pytanie o kondycję systemu doskonalenia nauczycieli.
Paradygmat przekazywania wiedzy przez nauczyciela musi zostać zastąpiony paradygmatem
wytwarzania wiedzy przez uczących się. To naprawdę duże wyzwanie, przed jakim stoi nasz system
edukacji. Ciągle największą barierą jest podejście
do uczenia się. To strategiczne zadanie dla każdej
placówki doskonalenia nauczycieli. Musimy przygotowywać nauczycieli tak, by dzięki nim uczniowie wytwarzali wiedzę, a nie jedynie ją przyswajali.
Motto powinno brzmieć: Uczę uczenia się. Uczę nowocześnie, to znaczy ukształtowałem umiejętność
uczenia się.

Nie za wcześnie na tak radykalne zmiany?
Oczywiście przeszkód nie brakuje, ale szkoły widzą szansę w takim modelu kształcenia. Doskonałym przykładem jest nasz ośrodek. Wszystkie zajęcia
w ŁCDNiKP prowadzone są w systemie modułowym. Ponad tysiąc uczniów tygodniowo realizuje

Rozmowa efun – szkolnictwo zawodowe

projekty, wytwarza wiedzę bez lekcji i dzwonków.
Uczniowie pracują pod okiem nauczyciela, później
bronią tego, co wykonali. Robimy wszystko, by przetworzyć system nauczania w system uczenia się.
Centra doskonalenia nauczycieli muszą przygotowywać nauczycieli szkół zawodowych do nowych
ról. Pokazywać, że równie ważne jak wiedza i umiejętności ściśle powiązane z kwalifikacją są kompetencje społeczne. Umiejętność komunikowania się,
grupowego rozwiązywania problemów, kierowania
pracą zespołu, korzystania z technologii, umiejętność analizowania informacji – na to szczególną
uwagę zwracają pracodawcy.
Już dziś wiele szkół włącza kształcenie modułowe
w system pracy. Mogą liczyć na nasze doświadczenie, programy a także wsparcie Krajowego Ośrodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

A ośrodki egzaminacyjne są gotowe na te nowinki?
Niestety, większość okręgowych komisji egzaminacyjnych, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, funkcjonuje w szczątkowej formule. Egzaminami zawodowymi zajmuje się w nich kilku pracowników, a potrzebne
są specjalne grupy, które nadawać będą kwalifikacje
zdobyte w systemie kształcenia formalnego i poza nim.
Oczywiście problem tkwi w pieniądzach.

Innym problemem jest czarny PR od lat towarzyszący
tego typu placówkom. Wielu rodziców widmem
zawodówki straszy leniwe dzieci.
Nie będziesz się uczył – pójdziesz do zawodówki! Kto tego nie słyszał? Rosną więc roczniki ogólnie
wykształconych bezrobotnych humanistów, a brakuje wykwalifikowanych elektryków, mechników,
budowlańców. Potrzebne są zmiany w postrzeganiu szkolnictwa zawodowego, przede wszystkim
przez rodziców, traktowania go na równi z modelem kształcenia ogólnego, przygotowującego do studiów. Ministerstwo edukacji powinno przygotować
poważną kampanię informacyjną.
Na postrzeganie szkolnictwa zawodowego istotny wpływ powinien mieć system doradztwa zawodowego. Profesjonalne doradztwo zawodowe
budowane wespół z pracodawcami może zmienić
podejście do szkolnictwa zawodowego. Trzeba pokazywać możliwości zdobywania nowych kwalifikacji, rozwoju kariery zawodowej właśnie dzięki szkole
zawodowej. Trzeba likwidować hamulcowych, którzy powielają bzdurny stereotyp szkoły zawodowej
jako przechowalni dla nieuków.

Swoją rolę do odegrania mają także centra kształcenia
praktycznego (CKP). To tam dziś uczniowie zdobywają
pierwsze zawodowe doświadczenia.
Na ogół centra są nieźle wyposażone. Trzeba je
nieustannie rozwijać i sprawiać, by baza była ciągle
udoskonalana. Szkoły nie mają szans, by nadążyć za
technologicznym boomem, CKP takie możliwości
mają. Jednak i one potrzebują wsparcia metodycznego, wsparcia pracodawców i doradców zawodowych.
Staramy się to robić w ramach Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli CKP, którego jestem
przewodniczącym. Chcemy też przygotować katalog
CKP z ukazaniem ich najmocniejszych stron.

Nie będziesz się uczył – pójdziesz do
zawodówki! Kto tego nie słyszał?
Rosną więc roczniki ogólnie
wykształconych bezrobotnych
humanistów, a brakuje
wykwalifikowanych elektryków,
mechników, budowlańców.
ŁCDNiKP od lat wspiera szkoły zawodowe. Jak te pomysły
udaje się przełożyć na codzienność?
Nasz ośrodek przygotowuje nie tylko nauczycieli czy doradców, ale także uczniów. Właśnie
z myślą o nich powołaliśmy Regionalny Ośrodek
Edukacji Mechatronicznej, który odwzorowuje
najnowsze linie technologiczne stosowane w ultranowoczesnych halach produkcyjnych. Doskonalimy też nauczycieli. Stworzyliśmy ośrodek doradztwa zawodowego, który zajmuje się
badaniem predyspozycji zawodowych, organizuje edukację przedzawodową. W trakcie zajęć
uczniowie mogą sprawdzić umiejętności manualne, oczywiście pod okiem doradców zawodowych. Organizowane są też spotkania z pracodawcami i rodzicami. Nasi wykwalifikowani
doradcy zawodowi prowadzą zajęcia we wszystkich gimnazjach w Łodzi.
Inną ważną instytucją powiązaną z ŁCDNiKP
jest Ośrodek Zarządzania w Edukacji, który zajmuje się współpracą z dyrektorami szkół i przedszkoli, mamy też ośrodek edukacji europejskiej
koordynujący wszystkie zewnętrzne projekty.
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Łódzkie Targi Edukacyjne

ŁÓDZKIE TARGI EDUKACYJNE
– klucz do kariery
Edukacja to szeroko pojęty rozwój umysłowy człowieka, nieustanne dążenie do
poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach. Łódzkie Targi Edukacyjne dają możliwość
zapoznania się z wciąż ewoluującą ofertą szkolnictwa, instytucji bezpośrednio
związanych z edukacją, jak również organizacji wspierających wszystkie szczeble
nauczania. Wystawcy Targów prezentują najwartościowsze sposoby poszerzania wiedzy,
a także podpowiadają, jak najlepiej ukierunkować swój rozwój intelektualny i zawodowy.

Już za trzy miesiące w Łodzi, w dniach 1314 marca 2014 r., odbędą się po raz siedemnasty
Łódzkie Targi Edukacyjne organizowane przez
Międzynarodowe Targi Łódzkie we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego.
Przez lata Łódzkie Targi Edukacyjne ukształtowały własną tożsamość i charakter, cieszą się
dużym zainteresowaniem zarówno wśród odwiedzających, jak i całego środowiska naukowo-dydaktycznego. Wysoki poziom usług edukacyjnych
prezentowanych na imprezie został już niejednokrotnie doceniony przez mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego i innych regionów Polski.
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Corocznie łódzkie targi odwiedza kilkanaście tysięcy dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w poszukiwaniu odpowiedniej oferty edukacyjnej.
Każda kolejna edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych zainteresowaniem jakie budzi zarówno
wśród wystawców, jak i zwiedzających, stanowi nowe wyzwanie dla organizatorów i nowe możliwości
dla uczestników.

Co na nas czeka i co nas zaskoczy podczas
Łódzkich Targów Edukacyjnych w 2014 roku?

Zgodnie z ideą targów podczas najbliższej ich
edycji przedstawiona zostanie kompleksowa oferta edukacyjna szkół, uczelni wyższych, ośrodków
szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz

Promocja

propozycja producentów środków dydaktycznych
i wydawnictw edukacyjnych.
Podczas XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych oprócz prezentacji szkół, organizatorzy
pragną położyć szczególny nacisk na szeroką
prezentację środków dydaktycznych, placówek
rozwoju zawodowego oraz cyfryzację edukacji,
a także na ofertę edukacji ekologicznej instytucji i firm zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Dlatego wydzielony zostanie Salon Edukacji Ekologicznej oraz Salon Środków
Dydaktycznych. W ten sposób prezentowana
oferta będzie bardziej czytelna dla odbiorców.
Dodatkowo, jak co roku, Łódzkie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje szereg konferencji i seminariów skierowanych szczególnie do grona pedagogicznego.
Tegoroczna nowość, czyli Salon Edukacji Ekologicznej, to przestrzeń, gdzie swoją ofertę prezentować będą instytucje publiczne i prywatne,
które na co dzień zajmują się edukacją ekologiczną i działalnością w zakresie ochrony środowiska.
Wśród wystawców Salonu znajdą się m.in. parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ośrodki organizujące zajęcia edukacyjne w ramach zielonej szkoły,
nadleśnictwa, miejskie oraz gminne ośrodki kultury, a także muzea.
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Łódzkie Targi Edukacyjne

Ważne!
Organizatorzy XVII Łódzkich
Targów Edukacyjnych przygotowali wiele ciekawych
wydarzeń i atrakcji, o których
na bieżąco będzie można
dowiedzieć się na stronie

Ważne!

www.targiedukacyjne.com
A wszystkie pytania można
kierować drogą mailową
(a.szczepaniak@targi.lodz.pl)
i telefoniczną (42 632 69 86).

Zaplanowane zostało wyodrębnienie strefy
warsztatów i pokazów, gdzie zwiedzający będą mogli osobiście wypróbować proponowane przez wystawców salonu zajęcia dydaktyczne. Celem Salonu Edukacji Ekologicznej jest
promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej
wśród młodzieży z województwa łódzkiego.
Współorganizatorem Salonu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który objął targi patronatem honorowym.
Dzięki przedstawieniu oferty w ramach Salonu Edukacji Ekologicznej firmy będą miały niepowtarzalną okazję dotarcia z nią do szerokiego
grona odbiorców, zarówno nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy mają w programie nauczania
edukację ekologiczną, zapoznają się z najnowszymi informacjami w tym zakresie, jak i rodziców,
dzieci oraz młodzieży.

Dodatkowo w ramach Salonu Edukacji Ekologicznej specjaliści z WFOŚiGW w Łodzi przeprowadzą cykl wykładów na temat nowej puli dofinansowań z działania Edukacji Ekologicznej na 2014 r.
dla wystawców Salonu.
Po raz kolejny w ramach targów odbędzie się Salon Środków Dydaktycznych, którego celem będzie
prezentacja najnowszych pomocy dydaktycznych,
technicznych środków pracy oraz wydawnictw naukowych. Organizatorzy dokładają wszelkich starań
aby ten salon rozwijał się z roku na rok. Istotnym jego elementem będzie międzynarodowa konferencja
dotycząca współczesnych problemów kształcenia organizowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Łodzi. Do udziału w niej zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby odpowiedzialne za
zaopatrzenie placówek edukacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że nadchodząca XVII
już edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych spełni oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwiedzających.
Reklama

Konferencje, szkolenia, warsztaty

Nowoczesna Klasa – od fascynującej
lekcji po zarządzanie szkołą
O tym, jak w praktyce mogą wyglądać zajęcia w nowoczesnej klasie wyposażonej w najnowsze zdobycze
techniki mogli się przekonać uczestnicy organizowanego przez nasz magazyn cyklu konferencji.
To był eksperyment. Zdecydowaliśmy się zminimalizować część wykładową naszych konferencji na rzecz warsztatów. Zależało nam, by uczestnicy
dotknęli technologii i przekonali się, że nie jest taka
straszna, jak ją malują. Staraliśmy się też udowodnić,
że nowoczesna klasa może być dostępna dla każdego.
W cyklu Nowoczesna Klasa – od fascynującej lekcji
po zarządzanie szkołą wzięło udział ponad 380 dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawiciele samorządów lokalnych i władz oświatowych.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostały nowoczesne urządzenia, które pomagają podnieść
atrakcyjność zajęć, a także ułatwiają zarządzanie placówką. Wyposażeni w dotykowy interaktywny monitor, tablety, komputery, sieć bezprzewodową oraz
oprogramowanie do zarządzania nowoczesną klasą
przedstawialiśmy bezpieczne i wygodne narzędzia
pozwalające na prowadzenie interesujących, interaktywnych, absorbujących – jak się okazało, nie tylko
uczniów – zajęć.
Oddzielny moduł poświęcony był prezentacji
darmowych narzędzi pomocnych w pracy dyrektora szkoły.

Jeśli chcą Państwo, by podobne
spotkanie odbyło się w Waszej szkole,
ośrodku doskonalenia nauczycieli lub
bibliotece – zapraszamy do kontaktu:
konferencje@uczenowoczesnie.pl

Cykl konferencji warsztatowych zorganizowano
przez magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie i platformę NowoczesnaKlasa.pl we współpracy z:
– Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie,
–
Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego,
– Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
– Centrum Edukacji Nauczycieli w Katowicach,
– Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Partnerzy technologiczni:

Konferencje odbyły się w:
Katowicach (9.10.2013)
Siedlcach (17.10.2013)
Warszawie (23.10.2013)
Łodzi (5.11.2013)
Toruniu (6.11.2013)
Białymstoku (12.11.2013)
Rzeszowie (26.11.2013)
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Technologie na co dzień

Edukacja z iPadem

Jak uczyć ciekawiej i wydajniej – tego próbowali się dowiedzieć uczestnicy dziewiątej konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.
A przy okazji zobaczyli język polski, matematykę, biologię, historię i języki obce
w nowej, atrakcyjniejszej dla uczniów odsłonie.

Pracownia zbudowana z iPadów to marzenie niejednej szkoły. Chcieć to móc – pokazało gimnazjum w Nowym Tomyślu, które od lat wykorzystuje
najnowsze zdobycze techniki w codziennej pracy.

Statystyki przedstawione przez organizatorów IX konferencji Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej (Radom, 22-24 listopada)
wyglądają imponująco. Ponad 300 uczestników i wystawców, 72 sesje warsztatowe,
kilkadziesiąt stoisk, kilkanaście sal wyposażonych w komputery, tablety i inne urządzenia. A wszystko po to, by przekonać nauczycieli do nowych technologii, by zachęcić ich
do korzystania z nowinek w codziennej pracy, pokazać, jaki w nich drzemie potencjał.

Jednak nie tylko wykłady i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem uczestników.
Ogromne wzięcie miały też imprezy towarzyszące konferencji. Rzesze zwiedzających przewinęły się przez wystawę MÓZG przygotowaną przez uczniów radomskiego technikum, popularnością cieszyły się też pokazy zajęć wychowania fizycznego
z użyciem XBoxa. Dla wielu uczestników cenne okazały się prezentacje dotyczące
wykorzystania najnowszych technologii. Przedstawiciele wybranych radomskich
szkół demonstrowali, jak w praktyce korzystają z dostępnych narzędzi podczas swoich zajęć. Nauczyciele, którzy przyjechali do Radomia z całej Polski, mogli zobaczyć
m. in. lekcje matematyki, biologii, wychowania fizycznego, informatyki, języka polskiego czy języka angielskiego – z wykorzystaniem technologii.
Patronat medialny nad konferencją objął magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie.
[maq]
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W nowotomyskim gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego iPady są wykorzystywane od kilku lat. Jak
przekonują nauczyciele, tablet jest znakomitym narzędziem wspomagającym pracę dydaktyczną, wychowawczo-opiekuńczą, a dyrekcja dodaje, że także
usprawnia zarządzanie szkołą. To w tej placówce powstały autorskie programy dydaktyczne oparte o iPadową technologię, a urządzenia te są wykorzystywane
nawet w trakcie zajęć rewalidacyjnych.
Ważne jest też to, że nauczyciele i dyrektorzy chcą
wypracowanymi doświadczeniami dzielić się z innymi. Dlatego już po raz trzeci zorganizowali konferencję Technologie mobilne w szkole – edukacja z iPadem.
W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 200
nauczycieli, którzy chcą na co dzień pracować z technologiami mobilnymi. W trakcie wykładów i warsztatów (prowadzonych wspólnie przez nauczycieli
i uczniów) mogli się dowiedzieć m.in. co wspólnego
z iPadem ma Antygona, stworzona przecież przez Sofoklesa w starożytnej Grecji, czy też jak stworzyć półprofesjonalne studio nagrań. Nowotomyscy nauczyciele pokazali ponadto kolegom po fachu, jak korzystać
z ePodręczników, jak wykorzystują iPada w pracy metodą projektu i – co niezwykle cenne – w jaki sposób
integrować nowe rozwiązania z już istniejącymi.
Konferencja, która odbyła się 6 grudnia 2013 roku, jest częścią pilotażowego programu Technologie
mobilne w szkole, w którym bierze udział 75 uczniów
oraz wszyscy (ponad 60) nauczyciele gimnazjum.
W ubiegłym roku szkolnym nowotomyska placówka uruchomiła także mobilną pracownię iPadową, co
pozwala na wykorzystanie tej technologii także w klasach nieobjętych bezpośrednio projektem.  [maq]

Archipelag Matematyki

Matematyka
w wirtualnym świecie

tekst:
dr inż. Paweł Stacewicz,
metodyk w zespole
projektu Archipelag
Matematyki

Dla współczesnej młodzieży takie pojęcia jak „wirtualny świat”, „gra internetowa” czy „multimedia”
są niezwykle bliskie – rzec by można naturalne, osadzone w codziennej praktyce użytkowania
komputerów, smartfonów, konsol do gier etc. Czy w takim świecie, świecie przenikniętym
na wskroś obecnością nowych technologii, jest miejsce na nauczanie matematyki w sposób atrakcyjny? Matematyka bowiem jest ze swojej natury raczej staromodna – wymaga cierpliwości, spokojnego oswajania się z niełatwymi pojęciami i żmudnych niekiedy rachunków.
Podejmując niełatwe zadanie dostosowania metod
nauczania matematyki do współczesnych przyzwyczajeń młodzieży (a mówiąc łagodniej: pewnego wsparcia
metod tradycyjnych), grupa dydaktyków i naukowców
z Politechniki Warszawskiej zaangażowała się w projekt tworzenia „wirtualnego świata matematyki”. Zarówno sam projekt, jak i jego finalny produkt, noszą
nazwę „Archipelag Matematyki” (www.archipelagmatematyki.pl).
Z punktu widzenia nauczyciela Archipelag jest
ogromną BAZĄ materiałów dydaktycznych, które
można wykorzystać na lekcjach czy spotkaniach kółek matematycznych; za jej pomocą można też stymulować ucznia do samodzielnej pracy. Baza ta obejmuje filmy, animacje, nagrania dźwiękowe, kursy, gry
i wiele innych multimedialnych form. Jej zawartość
merytoryczna jest dostosowana do programów szkół
średnich, ale w wielu miejscach wykracza poza te programy w kierunku matematyki wyższej (na przykład
takiej, którą wykłada się na politechnikach).
Z punktu widzenia ucznia Archipelag jest wirtualnym światem internetowej gry, w którym odkrywa się
ciekawe miejsca, zdobywa pewne sprawności, a przede
wszystkim rywalizuje się z innymi graczami. Ów wirtualny świat składa się z sześciu matematycznych
WYSP, które reprezentują różne działy matematyki:
teorię liczb, logikę z teorią mnogości, algebrę, analizę, matematykę dyskretną i geometrię. Dla gracza są
to i dziedziny, i wyspy tajemnicze. Owa tajemniczość
zaś ma go motywować do samodzielnych poszukiwań.
Na każdej z wysp wirtualnego świata znajdują się
charakterystyczne MIEJSCA, takie jak Akademia, Kino, Tereny Przemysłowe czy Kasyno. W każdym z nich

są dostępne treści odmiennego rodzaju. Na przykład:
w Akademii natknie się gracz na rozmaite kursy i wykłady teoretyczne, w Kinie obejrzy filmy o zaskakującej, matematycznej fabule, w Kasynie będzie mógł
zażyć odrobiny hazardu: wylosuje kilka zadań (bardzo łatwych lub bardzo trudnych) i za ich poprawne
rozwiązanie będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty.
Wirtualny świat Archipelagu zamieszkują pewne
charakterystyczne POSTACI. Są wśród nich duchy
słynnych uczonych z przeszłości (np. Arystotelesa
czy Gottfrieda Wilhelma Leibniza), Gubernatorowie
Wysp, Ambasadorowie, Profesorowie wizytujący (żyjący niekiedy w realnym świecie, jak Profesor Witold
Marciszewski), ale także postaci zupełnie zwyczajne:
pies Pimpek, reporterka radiowa, starszy szeregowy.
Każda z nich jest jakoś osadzona w świecie gry i pełni
w niej określone funkcje.
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Archipelag Matematyki

ważne, dzięki zaliczeniu objętych wędrówką jednostek treści (taką techniczną nazwą określamy wszystkie archipelagowe materiały), gracz zyska dostęp do
kolejnych jednostek, które wcześniej mogły być dlań
zbyt trudne.

Świat otwarty

Wędrówki po Archipelagu

Naturalną czynnością gracza, który trafi do
świata Archipelagu, jest wędrowanie. Gracz porusza się między wyspami, a gdy zaciekawi go pewien temat (omawiany przeważnie na określonej wyspie) musi pokonać trasę zaprojektowaną
przez twórców gry. Nie są to zatem wędrówki całkiem spontaniczne.
Przykładowo: uczeń zainteresowany logicznym
rachunkiem zdań zostanie „skierowany” na Wyspę Logiki i Teorii Mnogości. Tam będzie musiał
odwiedzić Akademię i przeczytać kurs „Logiczne Preliminaria”, następnie zostanie zaproszony
na Arenę Gier Logicznych,
gdzie przystąpi do gry „Zero czy jeden?”, po jej zaliczeniu ponownie trafi do
Akademii, gdzie zapozna
się z kursem „Tautologie”,
a na koniec zasiądzie w kinie, gdzie obejrzy film (prawie fabularny) o dowodzeniu metodą nie wprost.
W efekcie pokonania opisanej trasy gracz wzbogaci
swoje konto punktowe, a być
może też zdobędzie pewne odznaczenia i podwyższy swoją aktualną kategorię
odkrywcy. A co jest bardzo

Należy podkreślić, że wirtualny świat Archipelagu
ma charakter otwarty. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą dodawać doń własne treści – związane z już opracowanymi wyspami. Istnieje nadto
możliwość oceniania i komentowania już istniejącej
zawartości.
Owemu współ-budowaniu świata gry sprzyjają różnego rodzaju konkursy: na zadania, prezentacje, amatorskie filmy czy mini-gry. Efektem jednego
z konkursów jest obowiązująca na Archipelagu klasyfikacja graczy. Zgodnie z nią archipelagowych wędrowców dzieli się na: debiutantów, poszukiwaczy,
pionierów, przewodników i wielkich odkrywców.
Ci ostatni mają, rzecz jasna, najwięcej uprawnień do
rozbudowy Archipelagu.
Z otwartym charakterem platformy wiąże się jeszcze jedna kwestia. Otóż można sobie wyobrazić (i jest
to zgodne z zamysłem twórców), że idea Archipelagu przyjmie się również na gruncie popularyzacji innych nauk. Gdyby tak się stało, to mogły by powstać
– na wzór już istniejącego Archipelagu Matematyki
– wirtualne światy innych nauk, np. fizyki, biologii
czy filozofii.

www.archipelagmatematyki.pl
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Pracownia uszyta na miarę
Tablet, który można zmienić w netbook jest propozycją dla szkół chcących korzystać ze swobody, jaką dają urządzenia mobilne i wydajności spotykanej w tradycyjnych komputerach.
Wyobraźmy sobie (a może byliśmy już w podobnej sytuacji) spotkanie grona pedagogicznego, w trakcie którego dyrektor ucisza rozprawiających nauczycieli pytaniem: Jaki sprzęt
kupić do pracowni komputerowej? Tablety czy
laptopy? Co według państwa bardziej sprawdzi
się w naszej rzeczywistości?
Większość stwierdzi (słusznie), że jedno i drugie. Nauczyciele siedzący po uszy w projektach
edukacyjnych optować będą za tabletem, dla informatyków podstawowym narzędziem będzie komputer. Najlepszym rozwiązaniem byłby więc zakup
dwóch pracowni, na co jednak pozwolić sobie mogą tylko dyrektorzy nielicznych placówek w najbogatszych gminach.

Tablet z systemem Windows

Ogień z wodą postanowiła pogodzić firma Lenovo, która zaprojektowała tablet (Think Pad Tablet 2) z najnowszą wersją bardzo popularnego
systemu operacyjnego – Windows. Dzięki temu oraz m.in. mocniejszym procesorom, urządzenie, po podłączeniu klawiatury oraz myszy,
można zmienić w komputer i w zależności od
potrzeby uruchomić aplikacje obsługiwane przy
użyciu ekranu dotykowego lub programy napisane dla klasycznych komputerów. Realizując
projekt edukacyjny możemy więc wykorzystać

mobilność urządzeń i tworzyć ciekawe lekcje
poza murami szkoły lub pracować stacjonarnie
w klasie.

Komputer pod kontrolą

Zaletą tabletu Lenovo jest dołączony do niego
rysik, umożliwiający tworzenie odręcznych notatek lub rysunków. Urządzenie może też zastąpić
aparat fotograficzny lub kamerę, może być dyktafonem i dyskiem pamięci. Sprawdzi się także przy
prezentacji wykonanych prac w ramach projektu
edukacyjnego lub podczas tradycyjnej lekcji. Co
więcej, dzięki specjalnemu systemowi zarządzania
klasą (Intel® Education Solutions) nauczyciel może
stworzyć wirtualną klasę (z przypisanym do ucznia
tabletem) i być pewnym, że młody człowiek pracuje nad zleconym zadaniem, a nie surfuje po internecie w poszukiwaniu najnowszych wersji zabronionych gier. Program od podstaw stworzony
w pracowniach Intela pozwala też nauczycielowi na udostępnianie własnego (lub dowolnego
uczniowskiego) ekranu pozostałym odbiorcom.
Umożliwia tworzenie testów, quizów lub budowanie bazy wiedzy.
Oprogramowanie daje nauczycielowi dostęp do
wszystkich tabletów zebranych w wirtualnej klasie, pozwala na zdalne blokowanie, odblokowywanie, udostępnianie wybranych aplikacji i treści
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internetowych, a także blokowanie wszystkich lub
wybranych uczniowskich urządzeń. Dzięki temu
prowadzący zajęcia ma większą kontrolę nad klasą,
uczniowie są bardziej zaangażowani, a przekazywanie materiałów uczniom odbywa się efektywniej.
Pracownię opartą o tablety Think Pad cechuje też brak kabli, tak uciążliwych w tradycyjnych
salach komputerowych. Jest to możliwe dzięki
bardzo trwałym bateriom i bezprzewodowej komunikacji.

Dlaczego Think Pad Tablet 2
• Jest lekki – waży tylko 565 gramów
• Bateria zapewnia ponad 10 godzin pracy na jednym
ładowaniu
• Realistyczny ekran IPS 10,1” o szerokim kącie patrzenia
z technologią pięciu punktów dotyku płynnie integruje się
z systemem Windows 8
• Windows 8 pozwala na korzystanie z tabletu jak z tradycyjnego
komputera
• Możliwość zainstalowania pakietu biurowego MS Office
• Pióro cyfrowe (rysik) umożliwia uzupełnienie typowych
czynności ekranu dotykowego (przesunięcie, przeciągnięcie,
otwarcie, kliknięcie) o precyzyjne sterowanie i konwersję pisma
odręcznego na tekst cyfrowy
• Dwie kamery (skierowana do przodu o rozdzielczości 2 mpix
i skierowana do tyłu kamera 8 mpix z lampą LED oraz funkcją
rejestracji obrazu z 30 kl./s)
• Podwójne głośniki stereo oraz złącze mini-HDMI
• Pełnowymiarowe złącze USB
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Komputer dla nauczyciela

Wyposażając pracownię należy też pamiętać
o urządzeniu dla nauczyciela. Do zarządzania
klasą tabletową przydany będzie mocniejszy notebook (np. wyposażony w system Windows 8
laptop Lenovo E 531), który umożliwi wygodną pracę nauczyciela w czasie lekcji, jak również
poza szkołą, np. w domu. Pozwoli na obróbkę
filmów, zdjęć, wysyłanie dużych plików graficznych, współdzielenie obrazów z innymi użytkownikami. Dla wielu komputerów to bariera
nie do pokonania. Laptop Lenovo E531 z procesorem Intel Core trzeciej generacji (i5-3230 M)
został zaprojektowany z myślą o m.in. takich
właśnie szkolnych potrzebach. Szybki procesor
i karta graficzna (nVIDIA GeForce GT740 M
2GB) dają możliwość obsługi większości programów graficznych, montażu prostych filmów
czy tworzenia średniozaawansowanych animacji. Wśród innych atutów tego urządzenia są baterie, które pozwalają na całodzienną pracę bez
podłączania ładowarki. Jest tu też pełnowymiarowa i odporna na zalanie klawiatura.
Opisane urządzenia, jak też całe pracownie na nich
oparte, dostępne są pod adresem
www.NowoczesnaKlasa.pl

Reklama

fot. archiwum

Lekcje z Samsungiem

tekst:
Janusz S. Wierzbicki

Zarządzanie
cyfrową klasą może być proste
Gdy zastanawiamy się nad wprowadzeniem w szkole pracowni mobilnych wyposażonych
w tablety, rodzi się obawa, czy uczniowie będą na nich wykonywać zadania związane
z lekcją, czy wykorzystywać w celach rozrywkowych, ponieważ nauczyciel nie będzie miał
nad tym kontroli. Rozwiązaniem może być wdrożenie systemu zarządzania pracownią.
Jedną z najczęściej wymienianych przez nauczycieli przeszkód związanych z wykorzystaniem podczas lekcji tabletów, smartfonów czy nawet komputerów jest obawa o utratę kontroli nad tym, co na tych
urządzeniach robią uczniowie. Pracują, czy np. rozmawiają na portalu społecznościowym. Obawy nasilają się szczególnie w przypadku idei BYOD (Bring
Your Own Device – przynieś własne urządzenie).
Komputery w sali informatycznej najczęściej ustawione są w taki sposób, że nauczyciel widzi ich ekrany. Jednak w innych salach ławki są ustawione klasycznie i nauczyciel widzi np. tylko tył laptopa.
W przypadku tabletów jest nawet gorzej.
Cześć osób uważa, że jeśli nauczyciel przygotuje
ciekawą lekcję – uczniowie nie będą mieli ani czasu,
ani ochoty zajmować się sprawami z nią niezwiązanymi. Żaden system do zarządzania urządzeniami
uczniowskimi nie jest więc potrzebny. Inni jednak
nie dadzą się przekonać, że to jedyne właściwe rozwiązanie problemu. Problemu, który często stoi
na przeszkodzie użyciu TIK na lekcjach różnych
przedmiotów, o wprowadzeniu w życie idei BYOD
nie wspominając.
Dobrym pomysłem może być zastosowanie oprogramowania pozwalającego kontrolować urządzenia
uczniowskie. Na rynku dostępnych jest co najmniej
kilka aplikacji, które to umożliwiają. Należy do nich
oprogramowanie MagicIMS dostarczane wraz z tablicą interaktywną zbudowaną na bazie monitora
wielkoformatowego firmy Samsung – opisanego
w poprzednim numerze EFUN.
MagicIMS to właściwie zestaw aplikacji. Przeznaczony dla nauczyciela program MagicIMS ClassRoom
Managment pozwala zarządzać urządzeniami z zainstalowanym systemem Windows, iOS oraz MacOS oraz
tabletami firmy Samsung z serii Galaxy Note 10,1 oraz
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GalaxyTab 10,1 wyposażonymi w system Android.
Na urządzeniach uczniowskich trzeba zainstalować
bezpłatną aplikację MagicIMS Agent. Oprogramowanie współpracuje także z MagicIWB, czyli aplikacją zarządzającą tablicą interaktywną, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe możliwości. W skład MagicIMS
wchodzi również program do tworzenia testów interaktywnych, które można wykorzystać podczas lekcji.

Szpiegowanie, czyli co robi uczeń

MagicIMS pozwala nauczycielowi kontrolować
to, co się dzieje na poszczególnych urządzeniach
uczniowskich – dzięki podglądowi ich ekranów. Miniaturki odświeżane są co kilka sekund, a w dowolnej
chwili możliwe jest powiększenie wybranego ekranu
uczniowskiego. W trybie obserwacji nauczyciel może
także zdalnie sterować myszką i klawiaturą wybranego komputera lub tablicy multimedialnej, np. by
udzielić zdalnie pomocy uczniowi.

XXWidok podglądu urządzeń uczniowskich

MagicIMS umożliwia także przekazanie obrazu
z urządzenia uczniowskiego na ekran tablicy lub
na monitory wybranych uczniów – np. w celu zademonstrowania efektów jego pracy lub sposobu rozwiązania zadania.

Lekcje z Samsungiem

Zdalna kontrola

XXPodgląd ekranu tablicy na komputerze nauczycielskim

Poza przejęciem kontroli nad wybranym urządzeniem, nauczyciel ma również możliwość zdalnego uruchamiania wybranych aplikacji na urządzeniach uczniów. Jest to szczególnie
przydatne, gdy pracujemy z młodszymi dziećmi lub osobami
nieznającymi danego systemu operacyjnego. Takie rozwiązanie
pozwala skupić się na wykorzystaniu danego programu edukacyjnego, podręcznika lub gry bez utraty czasu na tłumaczenie,
jak aplikację uruchomić.
Istnieje również możliwość zablokowania wybranych (wcześniej
zdefiniowanych) programów. Dzięki temu, nawet jeśli uczniowie
uruchomią aplikacje, zostaną one automatycznie zamknięte.
Podobnie można zablokować dostęp do stron internetowych
(definiując listę adresów dozwolonych). Pozwala to ograniczyć dostęp tylko do serwisów używanych podczas lekcji lub całkowicie
wyłączyć możliwość przeglądania stron, gdy nie są potrzebne.

XXPodgląd ekranu tablicy na komputerze nauczycielskim
XXUdostępnianie aplikacji, czyli
zdalne uruchamianie programów na komputerach uczniów

XXLista aplikacji blokowanych

Blokowanie ekranu

Niekiedy, szczególnie podczas ciekawych, wciągających uczniów
zajęć z zastosowaniem komputerów, nauczycielowi trudno jest skupić uwagę podopiecznych. Wtedy z pomocą przychodzi nam możliwość zablokowania ekranów uczniowskich i wyświetlenia na nich
stosowanego komunikatu.

Udostępnianie nie tylko plików

XXWidok ekranów uczniów, gdy przekazywany jest obraz z jednego z komputerów

Oprócz możliwości zdalnego włączenia aplikacji na komputerach uczniów, oprogramowanie pozwala również zdalnie udostępnić adres strony internetowej. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy,
by uczniowie od razu weszli na konkretną podstronę serwisu, którą
ciężko znaleźć, a jej adres jest dugi i wręcz niemożliwy do ręcznego
przepisania.
listopad/grudzień 2013
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Lekcje z Samsungiem

XXEkran komputera nauczycielskiego podczas odtwarzania filmu na urządzeniach
uczniów

XXLista stron internetowych dozwolonych w przypadku zablokowania dostępu
do internetu

XXProgram MagicIMS QuizTool

XXBlokowanie ekranów uczniowskich

XXUdostępnianie testu uczniom w programie MagicIMS ClassRoom Managment

XXWidok ekranów uczniowskich, gdy została wprowadzona blokada

Nauczyciel może również rozesłać do uczniów pliki (zawierające np. opis zadań, prezentacje, obrazy). Możliwe jest również
udostępnienie filmu – zostanie odtworzony na ekranach urządzeń
uczniowskich, lecz przebiegiem odtwarzania może zdalnie sterować nauczyciel. Może to być szczególnie przydatne, gdy korzystamy z pracowni mobilnej, a w sali nie ma dostępnego projektora
ani monitora. Uczniowie oglądają film na swoich ekranach, a nauczyciel może zatrzymywać i wznawiać jego odtwarzanie w dowolnym momencie i np. omówić jego fragmenty czy zwrócić uwagę na szczegóły.
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XXWyniki testu po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez uczniów

Lekcje z Samsungiem

Ankiety, egzaminy – zdalne testy interaktywne

Pakiet oprogramowania zawiera również MagicIMS QuizTool –
prosty edytor egzaminów składających się z pytań wymagających
wyboru odpowiedzi, dopasowania odpowiedzi, ustawienia
poprawnej kolejności, odpowiedzi liczbowej czy uzupełnienia
brakujących wyrazów. Możliwe są także pytania otwarte.
Przygotowane egzaminy możemy udostępniać uczniom, a wyniki
(poza pytaniami otwartymi) zliczone zostaną automatycznie.

Dodatek do tablicy multimedialnej?

Dzięki obsłudze wielu urządzeń (komputery z Windows i MacOS, tablety z iOS oraz wybrane modele z systemem Android)
oprogramowanie MagicIMS świetnie nadaje się do zarządzania
urządzeniami przyniesionymi przez uczniów – zgodnie z ideą BYOD. Wystarczy, by uczniowie zainstalowali na swoich urządzeniach
bezpłatną aplikację agenta, wpisali swoje imię i nazwisko i połączyli się z komputerem nauczyciela. Oprogramowanie, mimo że dystrybuowane jako dodatek do tablicy multimedialnej, tak naprawdę
jest świetnym systemem do zarządzania mobilną pracownią. Bardzo dobrze sprawdzi się w niewyposażonej w tablicę sali – dzięki
możliwości udostępniania ekranu na urządzeniach uczniowskich,
w wielu wypadkach może ją zastąpić.

XXNarzędzia zdalnego zarządzania komputerami

XXRozkład wyników uzyskanych przez uczniów prezentowany na wykresie

XXMenu aplikacji po stronie ucznia

Oprogramowanie ucznia

Aplikacja MagicIMS Agent umożliwia uczniowi zadawanie pytań, przesyłanie plików do nauczyciela i przeglądanie otrzymanych
plików, zmianę imienia i nazwiska (gdy wielu uczniów korzysta z danego urządzenia) oraz wybranie klasy, do której uczeń chce dołączyć.

Wyłącz, wyloguj, uruchom
ponownie, czyli zakończ zajęcia

Korzystając z programu MagicIMS można również zdalnie wyłączyć i uruchomić ponownie komputery lub wylogować uczniów
– np. po skończonych zajęciach. Można także przejrzeć dziennik,
w którym zapisywane są informacje związane z każdą interakcją
(np. blokowaniem ekranu uczniowskiego, przesłaniem plików itd.).

Oprogramowanie
MagicIMS ClassRoom
Managment
Plusy
–
współpraca z wieloma systemami (Windows, MacOS,
iOS, Android na wybranych urządzeniach)
– bezpłatne oprogramowanie dla urządzeń uczniowskich
(możliwość zastosowania w przypadku wdrożenia idei
BYOD)
– prosta obsługa
Minusy
– dostępne tylko w komplecie z tablicą interaktywną
– do czasu aktualizacji brak pełnego wsparcia dla Windows
8 (nieobsługiwane niektóre funkcje)*
– brak wsparcia dla tabletów z systemem Android innych
producentów niż Samsung
– nie zawsze wystarczającej jakości obraz podczas udostępniania ekranu na urządzania uczniowskie**
* Być może, gdy czytasz te słowa, jest już dostępna obiecana aktualizacja w pełni wspierająca Windows 8
** Ograniczenia jakości obrazu związane są z zaprojektowaniem
oprogramowania do korzystania z sieci bezprzewodowej w komunikacji z urządzeniami uczniowskimi. Wraz z rozwojem technologii
bezprzewodowych można mieć nadzieję, że jakość obrazu zostanie
poprawiona.

listopad/grudzień 2013
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Okiem praktyka

fot. archiwum

Interaktywna lekcja z Nearpodem
tekst:
Dariusz Stachecki

W wielu szkołach coraz częściej na lekcjach goszczą iPady, tablety z systemem
Android, a w kieszeniach uczniów telefony komórkowe, które są tak naprawdę
wydajnymi komputerami. Te urządzenia mogą w znakomity sposób zastąpić tablicę
i zaktywizować każdego ucznia.
Urządzenia elektroniczne mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjną tablicę.
Tradycyjną, czyli taką, która stoi w centrum klasy, na której skupia się uwaga
uczniów, na której rozwiązuje się zadania, wykonuje ćwiczenia. Bez znaczenia jest
fakt, czy jest to tablica czarna, zielona, biała czy interaktywna, czy piszemy po niej
kredą, pisakami czy palcem. Jej funkcja zawsze jest taka sama.

Lekcja z tabletem

Współczesna technologia pozwala jednak odejść nauczycielowi od tablicy
i zbliżyć się do ucznia. Dzięki tabletowi każdy uczeń może mieć własną tablicę
multimedialną, może brać czynnie udział w lekcji, rozwiązując zadania, odpowiadając na pytania. Jeśli nie dysponujemy taką liczbą urządzeń, żeby wystarczyło dla każdego ucznia, to warto wykorzystać choćby kilka i podzielić klasę
na zespoły. Nie należy się obawiać urządzeń elektronicznych w kieszeniach i rękach naszych uczniów. Lepiej jest je efektywnie wykorzystać.
Wyobraźmy sobie lekcję, na której wprowadzamy nowy materiał wyświetlając plansze na urządzeniach naszych uczniów, na której powtarzamy wiadomości, omawiamy nowe zagadnienia, sprawdzamy wiedzę, zbieramy odpowiedzi na pytania,
dajemy zadania do rozwiązania i obserwujemy postępy całej klasy. Wyobraźmy sobie, że mamy
kontrolę nad tymi urządzeniami, że jednym ruchem ręki możemy przełączać kolejne slajdy na tabletach lub telefonach uczniów, że możemy obserwować wyniki głosowania, a wszystkie dane widzimy na dynamicznie uaktualnianym wykresie. Wyobraźmy sobie, że na urządzeniach uczniów
odtwarzamy film i zatrzymujemy go w dowolnym miejscu, że odsyłamy uczniów na wybraną stronę internetową i jednym ruchem przerywamy ich pracę,
aby wrócić do zagadnień lekcyjnych i uzyskać informacje
co i ile zapamiętali.
Wyobraźmy sobie wreszcie,
że w naszej lekcji uczestniczy
także uczeń, który – na przykład z przyczyn zdrowotnych
– nie może przyjść do szkoły.
Również na jego urządzeniu
(warunkiem jest jedynie dostęp do internetu) odtwarzane
są zadane przez nas plansze,
może wykonywać dokładnie
te same czynności, co każdy
uczeń w klasie.
Takie lekcje są możliwe. Pozwala na nie system Nearpod.

26

Charakterystyka i możliwości

Nearpod jest wyjątkową usługą edukacyjną
pozwalającą wykorzystać szerokie spektrum urządzeń do prowadzenia interaktywnych prezentacji
podczas lekcji. Do niedawna dostępna była jedynie na iPady, jednak od kilku tygodni można
z niej korzystać również na urządzeniach z systemem Android. Możliwe jest również korzystanie
z programu na dowolnym komputerze – przy użyciu przeglądarki internetowej.
W skład usługi wchodzą:
• narzędzie do przygotowania lekcji,
• narzędzie do przygotowania tzw. aktywności,
• aplikacja do prezentacji, prowadzenia oraz wyświetlania lekcji (tryb nauczyciel i uczeń),
• repozytorium prezentacji,
• system informacji i raportowania przeprowadzonej lekcji.
Nearpod może pracować w dwóch trybach:
nauczyciel lub uczeń. System działa w taki sposób, że nauczyciel przygotowuje lekcję w serwisie internetowym nearpod.com. Należy założyć
w nim bezpłatne konto. Logowanie w systemie
jest wymagane do pracy w trybie nauczyciel, czyli
na koncie, które umożliwia przygotowanie lekcji.
Nauczyciel może przygotować własną lekcję lub skorzystać z wielu gotowych dostępnych
w bibliotece Nearpod. Lekcję rozpocząć można
zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Na iPady i tablety z Androidem dostępne są dedykowane, bezpłatne aplikacje. Obecnie
na iPhone’y i smartfony z Androidem dostępna
jest aplikacja działająca w trybie uczeń (student),
czyli klienckim. Oznacza to, że aplikacja może
wyświetlać prezentację, ale nie można zalogować
się w trybie nauczyciel (teacher) i zarządzać lekcją.
Nauczyciel loguje się na swoim urządzeniu podając login i hasło dostępu do systemu
Nearpod. Następnie wybiera właściwą prezentację i naciska przycisk launch. Zostaje wygenerowany specjalny kod PIN, umożliwiający dostęp do
prezentacji przez uczniów. Prezentacja jest gotowa do uruchomienia na urządzeniach klienckich.
Uczeń uruchamia swoją aplikację i w pole Enter
PIN wprowadza kod podany przez nauczyciela.
Na kolejnym ekranie uczeń otrzymuje informację
z prośbą o przedstawienie się. Można w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko. W tym czasie
w aplikacji nauczyciela pojawia się lista uczniów
podłączanych do systemu. Nauczyciel widzi licz-

bę zalogowanych uczniów oraz imiona i nazwiska podane przy logowaniu. Jeżeli skład klasy jest
kompletny, może rozpocząć lekcję, np. przesuwając palec po ekranie iPada. Na ekranach urządzeń
uczniowskich wyświetlają się plansze przygotowane przez nauczyciela oraz poszczególne aktywności. Na przykład pytania quizowe, na które trzeba udzielić odpowiedzi. Na ekranie nauczyciela
wyświetlają się informacje szczegółowe: kto jakiej
odpowiedzi udzielił, czy jest to odpowiedź prawidłowa oraz na bieżąco wyświetlana jest statystyka
quizu – również w postaci graficznej.

Jak przygotować lekcję?

Nearpod wyświetla przygotowane przez nauczyciela plansze. W związku z tym najlepiej
zacząć od przygotowania takich plansz. Najwygodniej jest to zrobić w dowolnym programie do
prezentacji, np. Keynote lub PowerPoint. Prezentacja nie powinna zawierać animacji, gdyż będzie importowana do serwisu w postaci statycznej. Gdy prezentacja jest gotowa, zapisujemy ją,
najlepiej w formacie *.pdf. Potrafią to praktycznie wszystkie programy do tworzenia prezentacji (najczęściej z menu Plik wybieramy opcję
Zapisz jako…, a jako typ pliku wybieramy PDF).
Nearpod potrafi zaimportować prezentację w formacie programu PowerPoint, więc nie ma potrzeby eksportowania tego formatu do *.pdf. W praktyce warto jednak skorzystać z tej możliwości, aby
wszystkie elementy miały taki układ, jaki zaplanowaliśmy.
listopad/grudzień 2013
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Okiem praktyka

Następnie uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową, otwieramy serwis nearpod.com
i logujemy się do niego.
Po zalogowaniu w centralnej części ekranu mamy do dyspozycji trzy duże przyciski:
CREATE – umożliwia utworzenie, publikowanie
oraz edycję prezentacji,
ENGAGE – umożliwia uruchomienie prezentacji i udostępnienie jej na urządzeniach uczniów,
ASSESS – umożliwia uruchomienie i przeglądanie raportów dla każdej z uruchomionych sesji.

Ważne!

PowerPoint (np. *pps, *.pptx). Import przebiega
w taki sposób, że jedna strona dokumentu to jeden slajd w prezentacji Nearpod. Slajdy są zawsze
wyświetlane w poziomie, więc warto wziąć to pod
uwagę przygotowując prezentację. Nearopd obsługuje też pliki graficzne w formatach *.jpg,
*.png oraz archiwa *.zip.
Zaimportowany dokument został podzielony na slajdy, które możemy dowolnie przeciągać
zmieniając kolejność wyświetlania.
Możemy również dodać kolejne aktywności
oferowane przez serwis. W tym celu wybieramy
przycisk + ADD.

Wybieramy przycisk CREATE i jesteśmy gotowi do przygotowania lekcji.
W tym miejscu pojawiają nam się miniatury przygotowanych wcześniej lub zaimportowanych z biblioteki Nearpod lekcji. Nad miniaturami dostępny
. Jeśli go wybierzemy,
jest przycisk
przejdziemy do tworzenia nowej prezentacji.
Następnie korzystamy z kreatora importowania
zapisanej wcześniej prezentacji w formacie *.pdf.

Serwis Nearpod znakomicie

W wyświetlonym menu możemy dodać wiele
różnych aktywności.
Do dyspozycji mamy:
• Create Slide – utworzenie nowego slajdu.
Umożliwia zarówno wstawienie obrazu, jak
i uzupełnienie go nagraniem dźwiękowym
(przycisk Audio).

sprawdza się w warunkach
szkolnych. Korzystamy z niego
już ponad rok na różnych
przedmiotach. Jest to niezwykle proste i intuicyjne
narzędzie dostępne dla
każdego nauczyciela, nawet
bez większego doświadczenia w zakresie technologii
informacyjnych. Daje znakomite efekty. Uczniowie
bardzo chętnie angażują się
w lekcje, a nauczyciel zyskuje znakomite narzędzie do
prowadzenia atrakcyjnych
prezentacji i diagnozy.
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W kreatorze możemy skorzystać z techniki
przeciągnij i upuść przeciągając plik z prezentacją do okienka Drag your file here. Możemy też
skorzystać z przycisku Browse my files i wskazać
plik zapisany na dysku. Jeśli nasza prezentacja
jest zapisana na Dropboksie, możemy połączyć
się z dyskiem chmurowym wybierając przycisk
From Dropbox.
Możemy przesłać w ten sposób plik *.pdf
lub prezentację zapisaną w formacie programu

• Slide Show – umożliwia wczytanie obrazów, które będą wyświetlane jako pokaz slajdów.

•P
 oll – pytanie ankietowe. Nie zaznaczamy
w tym miejscu dobrej odpowiedzi. Wpisujemy tylko pytanie i możliwe odpowiedzi. Za
pomocą tej aktywności badamy preferencje
użytkowników. Możemy zapytać np.: Czy
lubisz muzykę klasyczną? albo Jaki jest Twój
ulubiony przedmiot?

Połącz w pary, Zakreśl pętlą, Dorysuj brakujący element, Opisz rysunek, Uzupełnij zdania itd.
 eb page – umożliwia podanie adresu stro•W
ny internetowej (tzw. link). Dzięki tej aktywności uczeń zostanie skierowany na wskazaną stronę internetową i wewnątrz aplikacji
będzie miał możliwość jej aktywnego przeglądania – np. wykonania ćwiczenia, rozwiązania krzyżówki albo po prostu zapoznania
się z treścią serwisu.
Jeśli prezentacja jest gotowa, naciskamy przycisk Done – jesteśmy gotowi do przeprowadzenia
interaktywnej lekcji.

Warto wiedzieć
Serwis Nearpod ma trzy
poziomy kont użytkownika.
Pierwszy, tzw. Silver, jest

Uwaga

bezpłatny i ograniczony do

Ostatni slajd powinien być planszą, nie może
zawierać aktywności.

wej na własne prezentacje,

50 MB przestrzeni dyskoprzy czym każda z nich nie
może być większa niż 20 MB.

Po lekcji, czyli statystyki i raporty

Po zakończonej lekcji możliwe jest wyświetlenie pełnego raportu lub wysłanie go na dowolny
adres e-mail z poziomu aplikacji.

Maksymalna liczba uczniów
podłączonych do prezentacji
to 30. Na tym poziomie abonamentu nie można skorzystać z aktywności Web page.
Drugi poziom, tzw. Gold,
jest odpłatny i umożliwia
przeprowadzenie lekcji
z 50 uczniów jednocześnie.
Przestrzeń dyskowa jest roz-

•O
 pen ended question – pytanie otwarte.
Umożliwia zadanie pytania, na które uczeń
będzie odpowiadał wpisując tekst w pole tekstowe.
• Quiz – aktywność umożliwiająca stworzenie
quizu. Możliwe jest utworzenie wielu pytań
i wielu odpowiedzi. Quiz wymaga wskazania
odpowiedzi prawidłowej. Na jedno pytanie
może być kilka prawidłowych odpowiedzi.
 ideo – umożliwia utworzenie slajdu, na któ•V
rym zostanie wyświetlony film. Filmy powinny być krótkie.
 raw it – czyli narysuj to. Jest to bardzo cie•D
kawa aktywność dająca wiele możliwości.
Uczeń otrzymuje zestaw narzędzi do rysowania, dzięki którym może wykonać rysunek. Można wydać polecenie: Narysuj schemat blokowy, albo Narysuj komórkę. Można
jednak wczytać przygotowany wcześniej obraz i tutaj możliwości są już nieograniczone. Można zaproponować ćwiczenie typu:

budowana do 1 GB, a pojedyncza prezentacja może
mieć do 40 MB. Dostępna jest
też aktywność Web page.
Najwyższy poziom abonamentu to School Edition
– licencja dla całej szkoły

Raport zawiera wiele cennych informacji statystycznych. Dysponujemy automatycznie wygenerowanym
zestawieniem zawierającym graficzną prezentację wyników oraz wszystkie szczegółowe odpowiedzi i aktywności (np. rysunki) każdego ucznia. Daje to niezwykłe
możliwości analizowania każdej lekcji, sprawdzenia,
na ile uczniowie zrozumieli materiał, w jakim zakresie
opanowali umiejętności.
Do raportów mamy dostęp przez cały czas.
W dowolnym momencie możemy wejść do sekcji
raporty i wybrać interesującą nas prezentację. Ukażą
nam się wszystkie sesje, w których ta prezentacja była uruchamiana (wraz z datami). Możemy podejrzeć
dowolną sesję i przeanalizować jej przebieg i wyniki.
listopad/grudzień 2013

zawierająca 3GB przestrzeni dyskowej. Pojedyncza
prezentacja może mieć
rozmiar do nawet 60 MB.
Aktualne ceny poszczególnych poziomów są dostępne
w serwisie nearpod.com.
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Nowy wymiar nauczania

Zaprzyjaźnić się z fizyką
Przedmioty techniczne uważane są przez wielu gimnazjalistów za trudne i oderwane od
rzeczywistości. Elbląski ratusz postanowił sytuację odmienić i poprzez zmiany w sposobie
nauczania – przede wszystkim fizyki – zachęcić uczniów do większego zainteresowana
przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi.
Przewaga liczby liceów ogólnokształcących nad
technikami nie pozostaje bez wpływu na kształt
szkolnictwa wyższego w Polsce. Młodzież znacznie częściej wybiera kierunki humanistyczne.
Tymczasem polska gospodarka potrzebuje specjalistów z dyplomami inżynierskimi, a takich brakuje. O tych problemach od lat mówią m.in. przedsiębiorcy. Sytuacji się jednak nie da uzdrowić bez

zmian w sposobie nauczania tak ważnych przedmiotów jak fizyka, matematyka i informatyka.
Młodzież, co potwierdzają badania przeprowadzone przez elbląski ratusz, uważa kierunki matematyczno – przyrodnicze za bardzo trudne i oderwane od rzeczywistości. Dlatego też młodzi ludzie
bardzo rzadko deklarują chęć nauki na tych kierunkach. Palmę pierwszeństwa wśród niepopularnych przedmiotów dzierży, tak ważna, fizyka. Sytuację postanowił odmienić Urząd Miasta w Elblągu,
który od lat notuje deficyt wśród informatyków, fizyków i matematyków. Według ekspertów problemem jest sposób nauczania m.in. fizyki w gimnazjum i na wyższym poziomie. Jak stwierdził Nicolas
Tesla, wybitny wynalazca: Współcześni naukowcy
zastępują eksperymenty matematycznymi formułami i błądząc pomiędzy równaniami budują świat,
który nie ma powiązania z rzeczywistością. Niestety, podobnie jest w polskich szkołach. Jak pokazują badania zlecone przez ratusz w Elblągu, prawie
200 uczniów (z 1702 ankietowanych) nie widziało
żadnego doświadczenia na lekcji fizyki. Uczniowie
sporadycznie też wykonują doświadczenia samodzielnie, co zniechęca do nauki tego przedmiotu.

Nie bójcie się eksperymentów

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Eksperyment edukacją
przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych
grupa ekspertów kierowanych przez dr.
inż. Stanisława Kwitnewskiego przygotowała Poradnik metodyczny dla
nauczycieli do nauczania fizyki
metodą eksperymentu.
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Promocja
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W trakcie prac naukowcy systematycznie konsultowali się z nauczycielami fizyki, sprawdzali jego
skuteczność w pracy z uczniami. Scenariusze prezentowane w poradniku zostały tak skonstruowane, aby dać uczniom możliwość odkrywania i badania.
Do poradnika dołączono płytę CD ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem filmu interaktywnego. To alternatywa dla ubogich w laboratoria szkolnych pracowni fizycznych. Dzięki lekcjom
w wirtualnym laboratorium uczniowie mogą wykonywać wirtualne eksperymenty. Zaletą filmów
dydaktycznych jest możliwość dostosowania tempa
filmu do poziomu klasy, a także możliwość samodzielnego sprawdzania swoich wyników z wynikami opublikowanymi w końcowej części prezentacji.
Są tu też karty pracy (standardowe i rozbudowane),

·
·
·
·

pokaz multimedialny,
interaktywna praca z filmem,
obserwacja,
realizacja postawionych zadań.

które nauczyciel może wydrukować, a także prezentacje multimedialne.

Dedukcja, indukcja, heurystyka

To, co wyróżnia poradnik to też heurystyczne i algorytmiczne podejście do metod i technik
kształcenia. Dzięki poradnikowi uczniowie do wiedzy dochodzą na wiele sposobów, np. poprzez dedukcję (robią doświadczenia, a następnie za pomocą
ogólnych praw próbują wyjaśnić wyniki obserwacji), indukcję (uczniowie na podstawie samodzielnie wykonywanych eksperymentów próbują zapisać
ogólne zasady przyrody) i analogię.
Autorzy poradnika postawili też na twórcze
rozwiązywanie zadań, a więc zastosowanie heurystyki. A to, według nich, wymaga odejścia od
rutyny, która krępuje twórczości oraz przyjęcia

listopad/grudzień 2013
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Nowy wymiar nauczania

Co w podręczniku?
Poradnik składa się z dwóch
zasadniczych części. Pierwsza,
to poradnik w wydrukowanej
formie, w którym zamieszczo-

postawy nastawionej na innowacyjność. W poradniku wykorzystano także inne metody i techniki rozwijające ciekawość poznawczą uczniów, ich
kreatywność, inspirujące oraz stymulujące rozwój
poznawczy gimnazjalistów.
Część scenariuszy oparato o różne odmiany dyskusji (np. burzę mózgów). W kilku scenariuszach zastosowano też metodę gier i zabaw, w czasie której uczniowie opisują fizyczne
właściwości dobranych zabawek dydaktycznych.

Scenariusze zajęć mają aktywizować uczniów
podczas całej lekcji, a nie tylko jej części
Wypełniając kartę pracy, uczniowie samodzielnie wykonują niezbędne eksperymenty. Filmy interaktywne włączają uczniów w prowadzenie różnych pomiarów, obliczeń, dyskusji.
Ciekawostką są też testy, które uczniowie rozwiązują nie tylko na koniec zajęć, ale też przed
ich rozpoczęciem. Dzięki temu nauczyciel może
sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów przed
blokiem eksperymentów i po ich wykonaniu.

Zawartość poradnika – druk:

Zawartość płyty CD:

1. Analiza problemu dydaktyki fizyki
w szkole gimnazjalnej.
2. Opis innowacyjności „metody eksperymentu”.
3. Praca z poradnikiem – instrukcja dla nauczycieli.
4. Program szkoleń dla nauczycieli.
5. 40 scenariuszy zajęć lekcyjnych z fizyki
a) jeden test na wejściu,
b) jeden test na wyjściu,
c) 33 scenariusze lekcyjne z wykorzystaniem
metody eksperymentu,
d) Pięć scenariuszy z interaktywnymi filmami dydaktycznymi.

1. Poradnik w formie elektronicznej.
2. Pięć prezentacji multimedialnych
stanowiących wprowadzenie teoretyczne do
zajęć eksperymentalnych.
3. Pięć scenariuszy lekcji z filmami interaktywnymi.
4. 33 wyodrębnione karty pracy dla uczniów
gotowe do wydruku przez nauczyciela.
5. Podstawa programowa z fizyki dla gimnazjum.

ne są wszystkie scenariusze
zajęć lekcyjnych z opisem
efektów kształcenia, użytych
metod i środków dydaktycznych. Druga część to płyta
CD, na której znajdują się
wyodrębnione ze scenariuszy karty pracy ucznia
oraz wszystkie niezbędne
dodatki multimedialne.

Sprawdź!
http://www.projektfizyka.experimentarium.pl/
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Promocja

Projektor dla szkoły – Epson EB-475Wi
Projektor multimedialny znajduje zastosowanie nie tylko w domu w formie kina domowego czy w biurze, jako narzędzie prezentacji. Stanowi także nieocenioną pomoc
naukową w nowoczesnych placówkach edukacyjnych. Pytanie brzmi – jakie funkcje
i parametry powinien mieć projektor przeznaczony do użytku szkolnego?
Inwestycję w nowy projektor należy rozpocząć
od przeglądu wymaganych przez szkołę cech. Najważniejsze z nich to: sposób wyświetlania obrazu,
jego rozdzielczość oraz jasność. Projektory dostępne na polskim rynku wykorzystują dwie wiodące
technologie – 3LCD oraz DLP. Druga z nich, mimo że nowocześniejsza, nie spełnia pokładanych
w niej nadziei. Mając na uwadze fakt, że przystosowanie szkolnej sali do wyświetlania treści poprzez projektor może stanowić znacząco większy
koszt niż sam projektor, należy rozpatrywać zakup urządzeń, które wyświetlają obraz w technologii 3LCD. Dlaczego? Ponieważ obraz emitowany
przez urządzenie posiadające tę technologię świeci
trzykrotnie jaśniej niż uzyskany z projektora DLP.
Bardzo ważnym aspektem jest również zdrowie
podopiecznych. Technologia 3LCD – w przeciwieństwie do konkurencyjnego rozwiązania oraz
zwykłych telewizorów – nie męczy wzroku.
Technologia 3LCD wychodzi naprzeciw dużym wymaganiom sektora edukacyjnego. Obraz
jest doskonale nasycony kolorami oraz wyraźny
przy wyświetlaniu nawet w dzień, czyli w godzinach, w których w 95 proc. prowadzone są zajęcia. Natomiast wysoka rozdzielczość zapewni
nam wierne odwzorowanie szczegółów oraz odpowiednią jakość. Jasność, z jaką projektor wyświetla obraz, przedstawiona w lumenach, jest
bardzo ważną cechą, przy której warto zatrzymać
się na dłużej. Większość producentów projektorów podając moc urządzenia uwidacznia tylko
natężenie barwy białej, tymczasem najważniejsze
jest natężenie światła kolorowego. Firma EPSON
podając moc swoich urządzeń zapewnia równe
Więcej informacji na www.epson.pl
Szymon Dej, szymon.dej@epson.eu
tel. kom. +48 606 949 164

natężenie, zarówno bieli, jak i kolorów. Jest ono
wyrażone w lumenach. Producenci coraz częściej
podają tę wartość jako cechę charakterystyczną
projektora, ale jeszcze nie zawsze.
Poboczne cechy, na które warto zwrócić uwagę to:
waga urządzenia, możliwość korekcji projekcji obrazu, poziom generowanego hałasu, liczba odpowiednich gniazd oraz przekątna obrazu. Ta ostatnia cecha
jest szczególnie ważna, gdy chcemy, by materiał był
odpowiednio widoczny dla wszystkich uczniów, nawet tych siedzących w dalszych ławkach. Połączenie
wszystkich tych funkcji złoży się na odpowiedni projektor, który doskonale sprawdzi się w sali lekcyjnej.
Coraz częściej wykorzystywanym urządzeniem
w szkołach jest model EPSON EB-475Wi (o mocy
2600 lumenów i rozdzielczości 1280 x 800), który
wyświetla obraz w technologii 3LCD. Maksymalna
przekątna to 100 cali, a dzięki zastosowaniu ultrakrótkiego rzutu, po podwieszeniu projektora nad
ekranem, nauczyciel pracujący przy prezentacji nie
rzuca cienia na tablicę. Dodatkową i bardzo ciekawą funkcją jest interaktywność, czyli możliwość nanoszenia notatek na prezentowaną treść za pomocą
dwóch, działających niezależnie od siebie, dołączonych do zestawu piór. Niezbędne przyłącza, takie jak
VGA, HDMI oraz USB pozwalają na komfortową
pracę praktycznie z każdym urządzeniem.

XXProjektor
Epson EB-475Wi
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fot. archiwum

WorkFlowy,

tekst:
Bartosz Krzyżaniak

czyli uporządkuj sobie w głowie
Rzeczywistość, także szkolna, zmusza nas do gromadzenia coraz większej liczby
informacji. Coraz częściej też zajmujemy się planowaniem najróżniejszych
przedsięwzięć: od zakupów, przez uroczystości szkolne, projekty realizowane
z uczniami po pracę placówki. W zadania te często zaangażowanych jest
wiele osób, co dodatkowo utrudnia płynną ich realizację. Planowanie działań,
rozpisywanie ich na przejrzyste części składowe, podział obowiązków
dotyczących ich realizacji, a także współdzielenie planów będzie prostsze, jeśli
skorzystamy z – darmowego w podstawowej wersji – serwisu WorkFlowy.com.
Autorzy serwisu WorkFlowy.com stworzyli aplikację, którą reklamują sloganem: Organize your
brain (w wolnym tłumaczeniu: Uporządkuj sobie w głowie). Zawiedzie się ten, kto spodziewa się
po niej możliwości wykorzystania zdjęć, filmów, prezentacji czy innych plików multimedialnych.
To w założeniu bardzo proste narzędzie, które pozwala na tworzenie list – np. listy działań niezbędnych do wykonania danego zadania. Do wykonania każdego z tych działań można stworzyć kolejną
listę składającą się z bardziej szczegółowych działań. Innymi słowy: korzystając z WorkFlowy powinniśmy kierować się zasadą: Od ogółu do szczegółu.
Poniżej przedstawiamy samouczek – jak przejść przez proces rejestracji oraz jak korzystać z podstawowych funkcji i narzędzi oferowanych przez serwis. To, jak wykorzystamy to nieskomplikowane
narzędzie zależeć jednak będzie wyłącznie od naszej pomysłowości.

Rejestrujemy się w usłudze WorkFlowy
B W oknie przeglądarki internetowej wpisujemy adres: www.workflowy.com
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CPodczas pierwszej wizyty w serwisie wypełniamy pola w centralnej części ekranu. Wpisujemy kolejno:
a) nasz adres e-mail (w polu Your Email:),
b) potwierdzamy adres wpisując go powtórnie (Re-enter Email:),
c) wymyślone przez nas hasło (New Password:).
DKlikamy na przycisk Sign Up (zapisz się).
EZostajemy przeniesieni do głównej strony serwisu.

Uwaga
Powyższa procedura obowiązuje tylko podczas
zapisywania się do usługi. Za każdym następnym
razem, gdy będziemy chcieli korzystać z serwisu,
wystarczy wpisać nasz adres e-mail oraz hasło
w prawym górnym rogu ekranu (w pola Email:
i Password:) a następnie kliknąć przycisk Login.
Jeśli zapomnimy, jak brzmi nasze hasło, wystarczy kliknąć w znajdujące się poniżej zdanie
(Forgot your password?). Dzięki temu na podany
przy rejestracji adres poczty elektronicznej zostaną wysłane informacje umożliwiające odzyskanie hasła.

Uwaga
Podczas pierwszej po zalogowaniu wizyty
na stronie WorkFlowy.com w prawym dolnym
rogu pojawi się okienko pomocnicze.
Znajdziemy w nim trzy zakładki:
– How-to, czyli samouczki wideo dotyczące
korzystania z poszczególnych narzędzi programu,
– Commands – zawiera spis skrótów klawiszowych dotyczących poszczególnych funkcji oferowanych przez serwis,
– Support, czyli wsparcie w postaci m.in. najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących działania serwisu, zapowiadanych udoskonaleń itp.
Okienko zamykamy klikając krzyżyk w jego prawym górnym rogu. Zawsze jednak możemy je
przywołać korzystając z przycisku Help po prawej stronie u góry serwisu.
Niestety, serwis nie jest dostępny w polskiej wersji językowej. Niemniej ze względu na zakres
słownictwa, jak też intuicyjność i prostotę zastosowanych w nim rozwiązań nie powinno to być
przeszkodą uniemożliwiającą wykorzystanie go
także przez tych, którzy posługują się językiem
angielskim sporadycznie.

Wygląd serwisu

Serwis zbudowany jest w bardzo prosty sposób. Po lewej stronie umieszczono pole wyszukiwania (widnieje w nim szary napis Search) oraz
symbol gwiazdki, który umożliwia oznaczanie
i szybkie wyświetlanie wybranych fragmentów
listy. Po prawej stronie od środka widnieją dwie
strzałki – ich działanie odpowiada funkcjom cofnij oraz przywróć (undo, redo). Następnie, kierując się ku zewnętrznej krawędzi ekranu, znajdziemy przycisk Completed: Visible. Pozwala
na wybór opcji wyświetlania zrealizowanych zadań z listy. Zaznaczona opcja Visible (widoczny)
sprawia, że zrealizowane zadania pozostają na liście (odróżniają się od pozostałych przekreśloną
i wyszarzoną czcionką). Włączona opcja Hidden
(ukryty) powoduje, że zrealizowane zadania nie
listopad/grudzień 2013
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są widoczne na liście. Kolejny przycisk – Help
– kieruje nas do okienka pomocniczego, w którym zamieszczono filmy instruktażowe, skróty
klawiszowe oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Po prawej stronie widzimy jeszcze
przycisk Save now (zapisz teraz), który umożliwia zapisanie dokumentu. Program wyposażony
jest jednak w opcję autozapisu (autosave), dzięki
czemu co kilkadziesiąt sekund sam zapisuje dokonane przez nas zmiany (wtedy zamiast Save
now pojawia się wyszarzony napis Saved).
Przy prawej krawędzi ekranu widać jeszcze
trójkąt, po którego naciśnięciu możemy skorzystać z rozwijanej listy.

Settings – funkcja przekierowuje nas do ustawień programu. Dzięki temu możemy np. ustawić odpowiadającą nam czcionkę, tło (w wersji
pro), sprawdzić dostępną przestrzeń do przechowywania naszych notatek, zmienić hasło itp.
Print – umożliwia drukowanie notatek.
Export All – służy do przesyłania całej zawartości naszego konta WorkFlowy (w formie zwykłego tekstu, tekstu sformatowanego lub w formacie OPML).
Sign Out – służy do wylogowania się z usługi.
Na dole widzimy adres e-mail, na który jesteśmy
zalogowani w serwisie.

Rozpoczynamy pracę z serwisem
Na pierwszy rzut oka serwis przypomina zwykły notatnik. Na początku widzimy jedynie szarą
kropkę i migający przy niej kursor. I to za ich pomocą będziemy tworzyć notatki, plany, listy zadań
– słowem: wszystko, na co pozwoli nam wyobraźnia. Zacznijmy więc porządkować myśli – stwórzmy pierwszą notatkę w WorkFlowy.
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Na początku usystematyzujmy sobie obszary
naszych działalności poczynając od najbardziej
ogólnego podziału: np. na pracę, dom i rozrywkę. Wystarczy wpisać obok szarej kropki: Praca
i nacisnąć klawisz Enter.

Wyświetli się kolejna kropka, obok której wpisujemy Dom. Analogicznie tworzymy dowolną
liczbę głównych punktów notatki.

Załóżmy, że jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie w naszej szkole balu karnawałowego.
Powinniśmy go więc umieścić w odpowiednim
miejscu na naszej liście. Zapewne znajdzie się
w kategorii Praca. Jednak bal nie jest jedyną rzeczą, która zaprząta nam głowę w pracy. Tym bardziej, że być może nasza praca nie ogranicza się
do szkoły. Spróbujmy zatem uszczegółowić wpisy
w kategorii Praca. Możemy to zrobić albo naciskając Enter po słowie Praca a następnie naciskając klawisz Tab, albo klikając szarą kropkę po lewej stronie wpisu Praca.

Chmura dla edukacji

W pierwszym przypadku zobaczymy kropkę
pod wpisem Praca, możemy teraz tworzyć podpunkty dotyczące pracy, przy czym widoczne
będą także pozostałe nadrzędne kategorie (Dom
i Rozrywka).

W drugim przypadku znikną kategorie nadrzędne, a my przejdziemy do edycji podpunktów
wpisu Praca.

Teraz możemy się zająć zadaniami związanymi z organizacją balu. Spróbujmy je spisać.

Uwaga
Żeby powrócić do widoku ogólnego, wystarczy
kliknąć napis Home >.

Teraz powinniśmy uzupełnić kategorię Praca.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmijmy, że mamy dwie prace: jedna to szkoła, druga
– wolontariat. Wpisujemy więc obie według opisanego wyżej sposobu.

Analogicznie uzupełniamy listy w poszczególnych kategoriach i tworzymy nowe, podrzędne. Teoretycznie możemy je zagnieżdżać (listy
w listach) w nieskończoność. Uzupełnijmy teraz
zadania w kategorii Szkoła. Postępujemy analogicznie, jak przy uzupełnianiu kategorii Praca.
Oto przykładowe zadania, z jakimi wiąże się nasza praca w szkole.

Nasza lista zaczyna się rozrastać. Jeśli chcemy
widzieć tylko wybrany jej fragment, wystarczy
kliknąć na szarą kropkę obok danego punktu.
W naszym przypadku będzie to Bal karnawałowy. Dzięki temu pozostałe punkty znikną i nie
będą nam przeszkadzały.
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miejsca). O oznakowaniu świadczy podkreślony
i wyszarzony napis rozpoczynający się znakiem
@. W naszym przykładzie rozdzieliliśmy zadania
związane z przygotowaniem sali między Anię,
Tomka, klasę IIIb, klasę IIIa oraz pana Józka. Takie oznakowanie jest pomocne w przeszukiwaniu rozbudowanych planów, w które zaangażowanych jest sporo osób. Dzięki niemu pan Józek
nie będzie musiał przeczesywać całej notatki, żeby dowiedzieć się, jakie są jego zadania – wystarczy, że w polu Search (wyszukaj) wpisze symbol
@ oraz swoje imię.

Nad punktem, nad którym pracujemy pojawiły się punkty nadrzędne (Home, Praca i Szkoła). Żeby przejść do szerszego widoku, wystarczy
kliknąć któryś z nich.
Zostańmy jeszcze przez chwilę przy organizacji balu. Żeby mógł się odbyć, potrzebne będzie
wcześniejsze przygotowanie sali.

Zamiast całego planu pan Józek zobaczył tylko to, za co odpowiada: dowiedział się, że na jego
głowie jest oświetlenie i nagłośnienie.
WorkFlowy pozwala na zaznaczenie rzeczy, które są zrealizowane. Załóżmy, że pan Józek zapewnił i sprawdził działanie oświetlenia
na bal. Żeby to zaznaczyć w naszym notatniku,
wystarczy najechać kursorem na szarą kropkę
obok punktu (w naszym przypadku Oświetlenie)
i na rozwijanej liście zaznaczyć Complete (zakończone).

Żeby dodać opis do punktu, wystarczy najechać kursorem na szarą kropkę znajdującą się
przy nim i zaznaczyć opcję Add Note (dodaj
notatkę). W naszym przykładzie zaznaczyliśmy,
że sala powinna być przygotowana do 15 stycznia. Notatka będzie widoczna przy punkcie nawet wtedy, gdy schowamy podpunkty.
Punkt Sala składa się w naszym przykładzie
z kilku podpunktów. Każdy z nich możemy oznaczyć (podobnie, jak robimy to np. korzystając
z Twittera) – obok wybranego punktu wpisujemy
znak @ i np. imię osoby, która będzie odpowiedzialna za jego realizację (pamiętajmy, by między
znakiem @ a imieniem nie pozostawić wolnego
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Podpunkt zostanie wyszarzony i przekreślony. Możemy też zrezygnować z wyświetlania zrealizowanych punktów klikając w przycisk Completed: Visible po prawej stronie u góry ekranu.
Wtedy jego nazwa zmieni się na Completed:
Hidden a zrealizowane zadanie zniknie z listy.
Do charakteryzowania poszczególnych punktów
służy także znak #. Używamy go podobnie jak symbolu @ (możemy w ten sposób oznaczać np. punkty
#ważne, #pilne itp.). Wyszukiwanie przebiega analogicznie jak w przypadku oznaczania osób.

Przydatne narzędzia
Zauważyliśmy już, że po najechaniu kursorem na szarą kropkę obok danego punktu rozwija się lista narzędzi. Dwa pierwsze (Complete
oraz Add Note) już poznaliśmy.
Następnym jest Share, umożliwiający udostępnianie innym całego planu lub tylko wybranych jego punktów. Ogromną zaletą serwisu jest
możliwość przesłania dokumentu osobom niezarejestrowanym w usłudze WorkFlowy.

Pojawia się komunikat o rozpoczętej procedurze udostępniania listy. W wersji darmowej
możemy ją udostępnić przez tworzony przez
serwis unikatowy link (Via a secret shared link).
Komunikat informuje nas, że dzięki tej opcji
każdy, komu udostępnimy link będzie miał dostęp do naszej listy (w naszym przypadku do listy Bal karnawałowy). Mamy do wyboru dwie
opcje: pozwalamy innym tylko zobaczyć naszą
listę (opcja: Others can view this list) albo zezwalamy im na jej edytowanie (Others can edit this
list) – wybrana opcja podświetli się na niebiesko.
Klikamy przycisk Share.

[Rys. 18]
Pojawia się kolejny komunikat wraz ze stworzonym unikatowym linkiem do naszej listy
(pod zdaniem: Send this secret link to anyone
you want to see this list.). Link jest zaznaczony,
wystarczy go skopiować (np. używając klawiszy
ctrl + C). Teraz musimy tylko wkleić skopiowany link w treść wiadomości e-mail (np. za pomocą klawiszy ctrl + V) i wysłać ją tym, którym
chcemy. Po skopiowaniu klikamy przycisk Close
(zamknij).
Osoby, które klikną w wysłany przez nas link
zostaną przeniesione do serwisu WorkFlowy.com
i zobaczą listę, którą im udostępniliśmy. W naszym przypadku będzie to wyglądało tak:

Załóżmy, że chcemy udostępnić fragment naszego planu – ten, który dotyczy balu. Wystarczy
najechać kursorem na szarą kropkę obok punktu
Bal karnawałowy albo – jak w ilustracji powyżej – na tytuł tego punktu i wybrać opcję Share.
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Wskazówka

Ze względu na to, że wybraliśmy opcję umożliwiającą innym edytowanie naszej listy, mogą
oni nanosić na nią poprawki, uzupełniać, zaznaczać podpunkty jako zrealizowane itp. Zmiany
przez nich dokonane będą dla nas widoczne niemalże w czasie rzeczywistym.

wszystkich podpunktów, lecz korzystając z listy
rozwijanej użyć przycisku Duplicate (powiel).
Po wykonaniu tej czynności w naszej notatce
pojawi się skopiowany punkt (o takiej samej nazwie z dopiskiem copy), który możemy dowolnie
modyfikować.

W każdej chwili możemy
zakończyć udostępnianie
listy. Wystarczy najechać kursorem na fioletową kropkę
i z rozwijanej listy wybrać
opcję Share (napis powinien
być pogrubiony). Wówczas
wyświetli się znany nam
komunikat o udostępnianiu
listy. Tym razem użyjemy
przycisku Stop sharing this
list (zakończ udostępnianie
tej listy), który spowoduje, że wysłany wcześniej
link przestanie działać.

O tym, które z punktów zostały przez nas
udostępnione innym informuje nas fioletowe
zabarwienie kropki.
Wszystkie notatki sporządzone w serwisie
WorkFlowy możemy zapisać. Służy do tego kolejny z przycisków na rozwijanej liście: Export.
Po wciśnięciu pojawi się okienko Export List.

Ostatni z przycisków na rozwijanej liście (Delete) usuwa zaznaczoną listę.

Program umożliwia skopiowanie naszych notatek – od nas zależy, czy w wersji sformatowanej, jako zwykły tekst czy też w formacie OPML.
Kopiujemy tekst przy użyciu klawiszy ctrl + C,
a następnie wklejamy go (ctrl + V) do dowolnego programu. Po skopiowaniu zamykamy okno
przyciskiem Close.
Kolejną funkcją serwisu jest narzędzie powielania list. Przydaje się szczególnie wtedy, gdy jakieś zadanie jest w wielu podpunktach tożsame
z innym. Dzięki niemu nie musimy przepisywać
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Jak korzystać z rozwijanej listy

Complete – zaznacz, które zadania zostały już
wykonane.
Add Note – dodaj opis lub notatkę do punktu.
Share – udostępnij notatki innym.
Export – przenieś notatki do innego programu.
Duplicate – powiel listę zadań.
Delete – usuń listę.

Płacić, czy nie?

WorkFlowy jest usługą bezpłatną, choć można wykupić dostęp do wersji Pro, która da nam
większe możliwości. Najważniejszym ograniczeniem darmowej wersji jest limit tworzenia maksymalnie 500 punktów miesięcznie (każdy może
zawierać dowolną ilość tekstu).
Wersja Pro (kosztuje 4,99 USD/m-c lub 49 USD/
rok) zapewnia:
• codzienny backup całej
zawartości na Dropboxa,
• dodatkowe zabezpieczenie list hasłem,
• możliwość zmiany wyglądu serwisu,
• możliwość tworzenia nieograniczonej
liczby punktów.
WorkFlowy pomaga w organizacji działań:
– planowanie (od zakupów po rozwój szkoły),
– archiwizowanie notatek, pomysłów, zadań,
– zarządzanie pracą zespołu,
–…

Serwis działa w każdej przeglądarce internetowej, niezależnie od systemu operacyjnego, także na tabletach i smartfonach. Można z niego
korzystać także wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu. Umożliwia to rozszerzenie dla przeglądarki Chrome
(https://chrome.google.com/webstore/detail/workflowy/koegeopamaoljbmhnfjbclbocehhgmkm?hl=pl&utm_source=chrome-ntp-launcher)
lub aplikacja mobilna na system iOS (https://itunes.apple.com/us/app/workflowy/id551139514?mt=8). Gdy tylko połączymy się z internetem,
zawartość naszych notatek zostanie automatycznie zsynchronizowana. Istnieją też specjalne aplikacje na urządzenia mobilne, które ułatwiają
korzystanie z serwisu WorkFlowy.

WorkFlowy to: intuicyjność,
prostota, swoboda, kontrola.

XXTak wyglądają nasze notatki na ekranie tabletu z systemem Android – wyświetlone za pomocą bezpłatnej
aplikacji WorkFlowy Agent.
listopad/grudzień 2013
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Świąteczne
życzenia w Scratch’u

Warto wysłuchać wykładu Mitchela Resnicka pt. Let’s teach kids to code (Nauczmy dzieci
kodować) wygłoszonego podczas konferencji TED

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code.html.
Twórca Scratch’a m.in. wspomina, jak postanowił przygotować dla swojej mamy multimedialne życzenia na Dzień Matki. Ostatecznie wysłał linki do projektów związanych
z życzeniami, stworzonych przez dzieci dla swoich mam i upublicznionych na portalu http://scratch.mit.edu. Został miło zaskoczony, gdy jego ponad 80-letnia mama
postanowiła nauczyć się programować w Scratch’u i na urodziny przygotowała dla
niego kartkę.
Dni przed Świętami Bożego Narodzenia to dobry okres, kiedy można na lekcjach zajęć komputerowych lub informatyki zaprojektować
multimedialną kartkę świąteczną z życzeniami
w Scratch’u i umieścić ją w sieci. Znajomym można wysłać link do kartki. Zapewne nasi uczniowie wykażą się tu dużą kreatywnością i pomysłowością. Kartki mogą być mniej lub bardziej
zaawansowane programistycznie. Nawet bardzo
atrakcyjną graficznie kartkę z ciekawą animacją
i dźwiękami można stworzyć w Scratch’u pisząc
bardzo proste skrypty. Warto jednak zaproponować uczniom pewne elementy, które powinny
się znaleźć w scenariuszu kartki, aby opracowane projekty były bardziej zaawansowane programistyczne, np. wykorzystywały losowość. Poziom
wymagań powinniśmy dostosować do umiejętności i możliwości uczniów – główny cel tych zajęć
to przecież nauka przez zabawę.
W niniejszym artykule przedstawię scenariusz
kartki, która może nie będzie zawierała bardzo
atrakcyjnej grafiki (uczniowie zapewne opracują
zdecydowanie lepsze), ale wprowadzi pewne elementy programistyczne.

Przykładowy scenariusz kartki świątecznej

1. Na starcie mamy niebieską pustą scenę. Po uruchomieniu kartki (kliknięciu w zieloną flagę)
na niebie (w górnej części sceny) ma się pojawić
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kilkanaście świecących gwiazdek różnej wielkości. Przy każdorazowym uruchomieniu położenie powinno być inne.
2. Po wyświetleniu wszystkich gwiazdek na niebie,
na scenie powinna pojawić się choinka.
3. Możemy teraz ubierać choinkę: po kliknięciu
na konar choinki (zielony kolor) ma pojawić się
ozdoba: bombka lub migająca lampka.
4. Po ubraniu choinki (np. gdy pojawi się na choince określona liczba ozdób) nastąpi przejście
do nowej sceny z życzeniami.
Gwiazdki, choinka, bombki i lampki (w przykładowym projekcie ograniczę się tylko do lampek) będą duszkami, nie znajdziemy ich jednak
w galerii Scratch’a, a więc należy je narysować
samodzielnie w edytorze graficznym lub poszukać rysunków w internecie. Ponieważ gwiazdki
i lampki mają świecić, duszki je reprezentujące
muszą mieć więcej niż jeden kostium. Kostiumy
powinny się nieznacznie różnić, poprzez ich cykliczną zmianę uzyskamy efekt animacji. Przygotowując rysunki samodzielnie możemy użyć
wbudowanego edytora graficznego Scratch’a lub
dowolnego innego. Przed importem obrazków
do edytora Scratch’a należy wybrać sposób reprezentacji – odpowiednio grafikę wektorową lub rastrową (przycisk w prawym dolnym rogu ekranu)
– w zależności od tego, w jakim formacie zapisaliśmy nasze rysunki.

Wyświetlamy choinkę

Tworzymy gwiazdki na niebie

W poprzednim numerze EFUN został omówiony mechanizm klonowania duszków wprowadzony w wersji 2.0. Wykorzystamy go teraz do
utworzenia gwiazdek na niebie. Gwiazda-wzorzec
niech będzie niewidocznym duszkiem. Analogicznie, pozostałe dwa duszki, choinka i lampka też
niech będą ukryte.

Po kliknięciu w zieloną flagę sklonujemy 20 razy gwiazdkę. Każdy klon po utworzeniu powinien
się pokazać, wylosować swoje miejsce na scenie
(także swoją wielkość) oraz rozpocząć animację
(czyli zmianę kostiumu w pętli).

Przejdziemy teraz do napisania prostego skryptu dla choinki. Na początku, po utworzeniu duszka choinki (jeszcze przed jej ukryciem), powinniśmy ją ustawić na scenie tak, aby dotykała pniem
środka dolnej krawędzi sceny. Choinka ma się
pokazać na scenie dopiero wtedy, kiedy gwizdki
znajdą się na niebie. Musi o tym wiedzieć, a więc
otrzymać stosowny komunikat. Należy w związku
z tym nieznacznie zmodyfikować skrypt klonujący gwiazdki oraz zdefiniować dla choinki skrypt
odbierający komunikat. Powinna się ona pokazać
na ekranie z pewnym opóźnieniem (gwiazdki lecą
na swoje pozycje przez sekundę). Ponieważ potem będziemy klikać na choince wieszając lampki, wygodnie będzie przystemplować obrazek choinki na scenie i ponownie ją ukryć. Zapobiegnie
to nieplanowanemu przesuwaniu duszka-choinki na scenie. Oznacza to także, że wieszanie lampek na choince będzie realizował skrypt dla sceny,
a nie dla duszka-choinki.
Zmodyfikowany skrypt gwiazdki:

Skrypt choinki:

listopad/grudzień 2013
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Ubieramy choinkę

Po kliknięciu na scenie sklonujemy duszka-lampkę. W tym skrypcie nie jesteśmy jednak
w stanie sprawdzić, na jakim kolorze sceny kliknęliśmy (możemy rozpoznać tylko miejsce po
współrzędnych kursora myszy, ale konar choinki
ma kształt nieregularny). W związku z tym dalsze czynności wykonamy w skrypcie lampki na
zdarzenie kiedy zaczynam jako klon. Wyślemy
utworzoną lampkę do pozycji myszy, pokażemy
ją i zbadamy, czy wybrany kolor lampki (w przykładzie czerwony) dotyka koloru konaru choinki
(koloru zielonego). Jeśli tak, to lampka powinna
zacząć migać (wykonujemy pętlę zmieniającą kostium). Jeśli nie, to usuwamy tego duszka-klona.
Dzieje się to na tyle szybko, że nie zauważymy, iż
powstała lampka poza choinką i została usunięta.
Skrypt sceny:

nych lampek. Wymaga to modyfikacji już napisanych skryptów. Na początku powinniśmy wyzerować licznik, a po sprawdzeniu, że lampka została
powieszona na choince, powiększyć licznik o jeden. Należy także sprawdzać, czy już osiągnęliśmy
wymaganą wartość licznika. Jeśli tak, to powinniśmy ukryć lub usunąć wszystkie duszki-klony.
Można to sprawdzenie wykonać w pętlach odpowiedzialnych za animację, zmieniających kostiumy. Następnie zmieniamy scenę. Poniżej znajdują
się wszystkie zmodyfikowane skrypty.
Skrypty duszka-gwiazdki:

Zwróćmy uwagę na mylący napis na klocku
kiedy duszek kliknięty. Kategoria bloczków Zdarzenia jest taka sama dla duszków oraz dla sceny.
W przypadku sceny ten bloczek oznacza kliknięcie sceny.
Skrypt lampki:

Skrypt choinki pozostaje bez zmiany. Skrypt
duszka-lampki:

Liczymy lampki na choince

Po powieszeniu na choince określonej liczby
bombek lub lampek (w przykładzie 10 lampek)
chcemy przejść do drugiej sceny, na której złożymy życzenia. W tym celu musimy wprowadzić
zmienną, która będzie pamiętała liczbę powieszo-

44

Dla sceny dodany jest także skrypt inicjujący.
Skrypty sceny:

Składamy życzenia

Zaprojektowanie drugiej sceny z życzeniami
pozostawiamy Czytelnikowi. Po ubraniu choinki można odtworzyć nagrane przez siebie życzenia lub kolędę. Można także podczas ubierania
choinki odtwarzać plik dźwiękowy lub kolędę
skomponowaną przy pomocy klocków z kategorii Dźwięk.

Lekcje z Adobe

Dziś liczy się kreatywność,
współpraca i rozwój
Co jest najważniejsze w nauczaniu? Przekazywanie wiedzy, otwieranie nowych możliwości
i pomoc w rozwijaniu wyobraźni młodych. Ale jak tego dokonać, gdy młodzież
interesuje się dziś bardziej smartfonami, mediami społecznościowymi i przesyłaniem
sobie śmiesznych filmików, niż wykładami nauczyciela? Najprościej wykorzystać ich
zainteresowania i umiejętności.

Ważne!
Szczegółowe informacje na temat oferty
znajdują się na stronie:
www.adobe.com/go/eea_pl.
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Uczniowie świetnie posługują się nowymi technologiami – często nawet lepiej niż osoby dorosłe.
Nie bójmy się tego przyznać, bo i nie ma się czego
wstydzić. Życie pędzi do przodu, a dzisiejsza młodzież praktycznie wychowywała się z komputerem,
telewizją i internetem. Młodzi potrafią łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Intuicyjnie obsługują nowe urządzenia, nie zajrzawszy nawet do
instrukcji. Jednocześnie coraz ciężej utrzymać ich
zainteresowanie podczas lekcji. Tradycyjne metody
nauczania, co i raz będące tematem gorących dyskusji, nie dają już spodziewanych efektów. Zajęciom
brakuje dynamiki i zaangażowania ucznia w proces przyswajania wiedzy. Uczniowie wolą sprawdzić
statusy znajomych w serwisach społecznościowych
lub obejrzeć film na portalu YouTube. Zamiast więc
brać się z bykiem na rogi, najlepiej wykorzystać to,
co mamy w odwodzie, czyli dobrodziejstwa, jakie
daje nam dostęp do nowych technologii.
Nowoczesne technologie dostarczają uczniom
i nauczycielom pakiet narzędzi do wspólnej pracy
i budowania umiejętności, aby osiągnąć sukces nie
tylko na zajęciach w klasie, ale i poza nią. Pomagają młodym rozwijać talent i zainteresowania, rozbudzają w nich ciekawość świata i inspirują do dalszych
poszukiwań, co przełoży się na efekty w późniejszym, dorosłym życiu. Wyobraźmy sobie lekcję plastyki, w trakcie której uczniowie zamiast farb i pędzla – używają piórka i tabletu – albo lekcję historii,
podczas której nagrywają i montują film z własną
interpretacją wydarzeń historycznych. Stosunkowo
niewielkim nakładem sił i środków nauczyciel osiąga efekt, jaki bez wykorzystania nowych technologii
bardzo ciężko byłoby mu uzyskać. Możliwości, jakie
dają nowe technologie, są ograniczone jedynie po-

mysłowością samych uczniów oraz, przede wszystkim, nauczycieli. Sam zakup komputerów czy programów to nie koniec, a jedynie początek drogi do
zmian w podejściu do nauczania.

Nowe technologie w służbie edukacji

Umiejętności niezbędne w XXI wieku powinny
stać się częścią programów nauczania. Nowe technologie pomogą uczniom zbudować stronę internetową,
wykonać plakat, stworzyć animację i nakręcić teledysk,
zaprojektować aplikację mobilną czy w inny sposób
wyrazić swoją artystyczną duszę. Włączenie nowatorskich rozwiązań do procesu edukacji umożliwia nie tylko zaangażowanie uczniów w naukę, ale także nabycie
przez nich umiejętności komunikacji i pracy w zespole, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia
oraz innych zdolności niezbędnych w dalszej edukacji
i przyszłym życiu zawodowym.
Wprowadzenie do szkół nowoczesnych narzędzi
nauczania nie musi się wiązać z dużym nakładem
kosztów. Firma Adobe oferuje swoje narzędzia nauczycielom i członkom kadry zarządzającej, w ramach specjalnych programów licencjonowania dla
szkół, a w raz z nimi – zasoby szkoleniowe oraz programy rozwoju zawodowego.

Program Adobe EEA dla instytucji
edukacyjnych

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)
to roczny lub dwuletni program licencjonowania zbiorczego dla edukacji, dzięki któremu także
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymują dostęp do oprogramowania firmy Adobe na specjalnych warunkach finansowych, pozwalających
uzyskać znaczne oszczędności.

Promocja

W ramach EEA z profesjonalnych narzędzi Adobe mogą korzystać zarówno uczniowie, nauczyciele, jak
i pracownicy administracyjni. Oprogramowanie otrzymuje się wraz z narzędziem do zarządzania licencjami,
dzięki czemu wdrożenie jest łatwe i elastyczne. Komputery mogą należeć do instytucji edukacyjnej lub być
przez nią dzierżawione.
Aplikacje Adobe dla instytucji edukacyjnych oferowane są w formie kolekcji narzędzi do projektowania i tworzenia stron internetowych. Kolekcję tę można rozszerzyć o zestaw aplikacji do tworzenia i edycji
wideo, oraz o pojedyncze aplikacje do edycji zdjęć i filmów. W ramach umowy EEA można zamówić licencję
na dowolny zestaw dostępnych opcjonalnych produktów dodatkowych. Tam, gdzie są dostępne obie wersje,
kolekcje obejmują produkty dla systemów Windows i Mac OS.
XXKolekcje produktów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
Rozliczenie wg liczby etatów

Dodatki dostępne na licecnję

Kolekcja do projektowania
tworzenia stron internetowych:

Kolekcja do tworzenia i edycji wideo

• Photoshop

• Adobe Premiere Pro

• Illustrator

• Adobe After Effects

• InDesign

• Adobe Photoshop

• Dreamweaver

• Adobe Audition

• Flash Professional

• Adobe SpeedGrade

• Fireworks

• Adobe Prelude

• Acrobat Pro

• Adobe Illustrator

• Edge Animate

• Adobe Encore

• Adobe Muse

• Adobe Flash Professional

Zapamiętaj!
Giełda Adobe Education
Exchange to społeczność
nauczycieli i wykładowców.
Giełda pozwala dzielić się

• Adobe Media Encoder

zasobami edukacyjnymi

oraz:

Pozostałe dodatki:

i pomysłami dot. naucza-

Photoshop Elements

Adobe Presenter

nia. Oferuje bogaty wybór

Adobe Captivate 6

Adobe Photoshop Lightroom

inspirujących zasobów

Adobe Premiere Elements

i pomocy naukowych,
które ułatwią realizację
projektów z uczniami i rozwój zawodowy. Odwiedź
giełdę Adobe Education
Exchange pod adresem:
http://edex.adobe.com.

http://edex.adobe.com

listopad/grudzień 2013

47

Z pamiętnika gimnazjalistki

30 października 2013 r.
Kochany dzienniczku!
Na polskim masakra! Popatrzyła na nas
i powiedziała, że egzamin gimnazjalny niedługo, a my się nie uczymy. I że skoro ma
być długi weekend, to powinniśmy sobie
poczytać „Balladynę” i na wtorek za tydzień
przygotować krótki opis o czym to jest
i w ogóle. Bo na egzaminie mamy czytać
ze zrozumieniem i umieć się wypowiadać,
to ona sprawdzi jak nam to idzie. A lektury lekturami, ale wieszczów znać trzeba.
Gośka zajęczała, że skąd ona ma wziąć
tę „Balladynę”, bo w domu to na pewno
takiego czegoś nie ma. No i wtedy pani od
polskiego powiedziała, że przecież są Wolne
Lektury i ona nie rozumie pytania. A jak się
Ewka zapytała, kto tę „Balladynę” napisał,
to popatrzyła na nią z dziwną miną i nikt już
nie śmiał o nic pytać…

3 listopada 2013 r.
Wyguglowałyśmy Wolne Lektury i znalazłyśmy tam tę „Balladynę” i autorem okazał
się Słowacki. Juliusz Słowacki. Ale czytać
to się nie da! Koszmar jakiś. Czytałam
razem z Ewką, bo to raźniej i ledwo przeżyłyśmy. Z wrażenia to aż musiałam potem
iść na lody żeby ochłonąć, choć na dworze
się już jakoś listopadowo zrobiło. No a potem
gadałyśmy ze dwie godziny, o co w tym
chodzi i nie jesteśmy do końca pewne. Nic
to, coś tam napiszemy do wtorku…
5 listopada 2013 r.
Na polskim dla odmiany awantura.
Większość coś przyniosła, choć nie wszyscy.
Kilka osób musiało przeczytać, co napisało
i polonistka jeszcze potem na to patrzyła, bo
jak powiedziała nie wierzy własnym uszom.

Nakrzyczała na nas okropnie i powiedziała,
że od razu wiadomo, kto czytał tylko bryki
i streszczenia. A w ogóle to po polsku mówić
nie umiemy, ani pisać, i czy wiemy czym
się różni równoważnik zdania od zdania,
i do czego służą przymiotniki, przysłówki
itp. I że mamy to poprawić do piątku. I ma
być krótko, zwięźle i na temat. A jak ktoś
chce mieć u niej plusa, to niech przygotuje
dodatkowo coś co się nazywa twitem, czy
jakoś tak. I ma to jak najlepiej opisywać
treść „Balladyny”. I żeby się tylko nie mylić,
bo jak jeszcze raz usłyszy, że Alina zabiła
Balladynę, to na następny długi weekend
będziemy czytać Trylogię. I to wszystkie
sześć tomów.

fot. archiwum

Balladyna i ćwierkanie

tekst:
Agnieszka Borowiecka

6 listopada 2013 r.
Sprawdziłyśmy z Ewką tego twita.
Po angielsku to się pisze przez dwa e
i oznacza między innymi ćwierkanie. Ale
chyba jej chodziło o taki krótki zapis, co się
go na Twitterze umieszcza. No i potem siedziałyśmy i wymyślałyśmy te zdania. Wcale
to nie łatwo! Spróbujcie wcisnąć taki długi
tekst w 140 znaków!
„Dwie siostry, Balladyna i Alina, kochały
rycerza Kirkora. Balladyna była zazdrosna
o Alinę i jej umiejętności. Podczas zbierania
malin w lesie Balladyna zabiła Alinę. Później
Balladyna zabiła Kirkora i kilka innych
osób. Wygnała także swoją matkę z zamku.
Jako nowa królowa przewodniczyła sądowi, w którym wydawała wyroki za swoje
zbrodnie. Ostatecznie została ukarana, bo ją
piorun trafił” – za długo.

„Balladyna i Alina, kochały rycerza Kirkora.
Podczas zawodów w zbieraniu malin
Balladyna zabiła z zazdrości siostrę.
Później Balladyna zabiła Kirkora,
i kilka innych osób, wygnała matkę
z zamku, i została za to ukarana, bo
ją piorun trafił” – za długo i chyba
Twitter – darmowy serwis społecznoz przecinkami coś nie tak.

ściowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom
wysyłanie oraz odczytywanie krótkich
(maksymalnie 140 znaków) wiadomości
tekstowych.
Tweet – rzeczownik (1) ćwierkanie, świergot, (2) inform. wpis na mikroblogu.
Wolne Lektury – biblioteka cyfrowa udostępniająca w internecie zalecane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej lektury szkolne oraz dostępne w domenie publicznej dzieła klasyki literatury polskiej
i światowej.

„Podczas zawodów o rękę rycerza
Kirkora Balladyna zabiła z zazdrości
Alinę. Później zabiła Kirkora i popełniła kilka innych zbrodni. Została za
to sprawiedliwie ukarana” – ciągle za
długo.
„Podczas zawodów o Kirkora Balladyna
zabiła Alinę. Później zabiła Kirkora
i popełniła kilka innych zbrodni.
Została za to ukarana” – Hurra! 131
znaków!
listopad/grudzień 2013
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fot. archiwum

Tesco dla Szkół

tekst:
Justyna Janawa,
Zespół Tesco dla Szkół

Wartość dodana

Korzyści z udziału w konkursie Tesco przewyższają wartość przyznawanych nagród.
Zyskują wszyscy: szkoła, społeczność lokalna i – przede wszystkim – uczniowie.

XXDanuta Koszarek-Szternel, dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, jest przekonana,
że udział w konkursie pomógł jej uczniom w zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w życiu

Zbliża się termin zakończenia głosowania w jedenastej edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania.
W tym roku bierze w nim udział ponad 640 szkół podstawowych i gimnazjów – placówek, które nagrały krótkie
filmy promujące ideę niemarnowania żywności. A jest o co walczyć: do zdobycia m.in. w pełni wyposażone
pracownie multimedialne, wyposażenie szkolnej sali kinowej, sprzęt nagłaśniający czy zajęcia językowe z native
speakerem. Jednak cenne nagrody, które trafią do szkół najlepszych młodych twórców nie są jedyną korzyścią
dla startujących w konkursie.
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XXGrażyna Madej poprowadziła do zwycięstwa w ubiegłorocznym konkursie swoich podopiecznych z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Lepsze relacje

Okazuje się, że udział w akcji organizowanej przez
Tesco jest świetną okazją do budowania lub poprawiania relacji panujących w otoczeniu placówki.
– Dzięki konkursowi lokalne środowisko stało
się bardziej otwarte na naszą szkołę – przyznaje
Grażyna Madej, nauczycielka z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
To niewielka szkoła. Być może właśnie dlatego
łatwiej było zmobilizować społeczność lokalną do
wspólnego wysiłku, do oddawania głosów na konkursowy projekt tamtejszych uczniów, do zachęcania znajomych, rodzin, mediów.
Podobnie o swojej przygodzie z konkursem
Tesco dla Szkół opowiada Danuta Koszarek-Szternel, dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Pietrzykowie.
– Konkurs jeszcze bardziej zintegrował lokalne
środowisko. Rodzice są otwarci na szkołę, chętnie
pomagają, jeśli jest taka potrzeba. Zmieniło się też
nastawienie lokalnych władz do naszej placówki.
Na pewno jest lepiej – zapewnia pani dyrektor.

W propagowanie konkursu i promocję swoich
szkół włączały się też media, cegiełkę dokładali lokalni działacze.
– Nasza gmina zamieściła na swojej stronie internetowej reklamę konkursowego filmu. To także
pomogło osiągnąć sukces. Gmina jest niewielka, liczy około 10 tys. mieszkańców, a udało nam się wygrać z np. Warszawą. To pewnie dzięki temu, że u nas
wszyscy się znają i starają pomóc, angażują się w projekt, czują się odpowiedzialni. I oddają głosy – tłumaczy Leszek Parys, który uczy w dwóch szkołach
w jednej gminie: Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie
i Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu (co ciekawe, udało mu
się obie placówki doprowadzić do zwycięstwa w konkursie: pierwszą w 2012 r., drugą – rok wcześniej).
– Konkurs zjednoczył lokalną społeczność. Nagle wszyscy zaczęli walczyć o wygraną, aktywnie
wspierali szkołę. Rodzice zainteresowali się konkursem i pomagali nagłośnić jego ideę, zachęcali znajomych, by oddawali głosy. To procentuje
i przekłada się także na późniejszą, codzienną, pokonkursową współpracę – dodaje Leszek Parys.
listopad/grudzień 2013

Ważne!
Więcej informacji
o konkursie znajdziecie
pod adresem:
www.tescodlaszkol.pl
Jeśli macie pytania, możecie
je zadać korzystając
z adresu
kontakt@tescodlaszkol.pl
lub wybierając numer
508 416 995. Biuro konkursu
jest czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach
od 9.00 do 17.00.
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Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie przyjechała profesjonalna ekipa filmowa. Efektem
wizyty jest film, który z przymrużeniem oka pokazuje, jak promować szkołę. Można go zobaczyć pod adresem
www.tescodlaszkol.pl/poradniki/jak-promowac-film

Jak to się robi

– Do głosowania zachęcałam wszędzie: na wywiadówkach, podczas indywidualnych spotkań
z rodzicami, na posiedzeniach władz lokalnych.
Do tego organizowaliśmy wspólne imprezy, festyny, na których opowiadałam o konkursie – mówi
Grażyna Madej.
Często wsparcie szkołom zapewniał miejscowy ksiądz.
– Bywało tak, że z ambony odczytywał aktualną
liczbę głosów oddanych na konkursowy film – potwierdza Leszek Parys.
Danuta Koszarek-Szternel przeprowadzała nawet specjalne szkolenia dla rodziców, podczas wywiadówek.
– Pokazywałam, jak głosować. Zachęcałam,
by rodzice zarażali ideą rodzinę i znajomych.
Przy okazji konkursu z komputera zaczęła korzystać moja ciocia, która do tamtej pory nie
potrafiła go nawet włączyć. Pokazywałam, jak
i gdzie należy klikać. Później sama się dopytywała, czy nie ma przypadkiem jakichś nowych
konkursów. No i dowiedziała się w końcu, czym
jest internet – wspomina dyrektorka NSP w Pietrzykowie.

Nauka życia

Jednak sporą inicjatywą w promowaniu własnych filmowych produkcji wykazali się uczniowie.
– Sami wpadli na pomysł, żeby rozreklamować film wśród starszych osób. Pytali, czy mogą
rozwiesić plakaty, rozdawać foldery informujące
o tym, jak np. założyć konto e-mailowe i jak głosować. Sporo działo się też na naszej stronie WWW,
na Facebooku i innych portalach społecznościowych, na których udzielały się dzieciaki. Na początku byliśmy bardzo zaskoczeni liczbą odwiedzin
i z niedowierzaniem przyglądaliśmy się oddanym
na nas głosom – przyznaje Leszek Parys.

Wszystkie dodatkowe działania, w które przy
okazji konkursu angażują się uczniowie, wykraczają poza ramy podstawy programowej. I uczą czegoś
bardzo ważnego dla każdego człowieka.
– To świetna lekcja, na której dzieci uczą się życia – uważa Danuta Koszarek-Szternel.
Zapewnia, że jej uczniowie zmienili się, także
dzięki konkursowi.
– Stali się bardziej otwarci na świat, na możliwości, jakie daje. Są coraz bardziej obrotni, zaradni – nie boją się podejmować wyzwań. Jest
różnica, dzieci się rozwijają. Myślę, że pomógł
w tym zarówno konkurs Tesco, jak i inne aktywności, w które angażują się dzieci – dodaje.

Promocja i inne przyjemności

Akcja Tesco okazała się świetną okazją do zaistnienia na arenie ogólnopolskiej biorących w niej
udział szkół. O popularności, jaką przyniosły
konkursowe zmagania, niektóre placówki nawet
nie marzyły.
– W naszej szkole uczy się zaledwie 47 uczniów
i dodatkowo 25 w przedszkolu. Tymczasem usłyszała o nas cała Polska. To dla nas wielka promocja
– uważa Danuta Koszarek-Szternel.
– Zwycięstwo w konkursie powoduje ogólną euforię i dodaje skrzydeł, nagle wszyscy zaczynają szukać nowych konkursów, w których można się wykazać. Dla nas był to wielki sukces, bo udało nam się
prześcignąć duże miasta. Poczuliśmy, że mamy siłę
przebicia – przyznaje Leszek Parys.
Jak zauważa Grażyna Madej, konkurs dał
możliwość popularyzacji szkoły, co ma znaczenie szczególnie dziś, gdy na rynku panuje spora
konkurencja.
– Poza tym sukces działa mobilizująco na dzieci:
że spośród tylu szkół w Polsce, właśnie tej jednej,
często małej, się udało – dodaje.

Zwycięskie filmy stworzone przez podopiecznych bohaterów artykułu dostępne są
pod adresem http://tescodlaszkol2012.tesco.pl
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Zmiany w prawie oświatowym
przygotowała: Monika Rękawek

Zasiłek losowy na cele edukacyjne
7 września 2013 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1035).
Zgodnie z rozporządzeniem, pomocy w formie zasiłku losowego
na cele edukacyjne udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół
wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 182 z późn. zm.) w wysokości 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń
atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego,
gradobicia lub powodzi.

Jednolity tekst ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym
27 września 2013 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
W załączniku do powyższego obwieszczenia ogłoszony został
jednolity tekst ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. Nr 160, poz. 1080), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do tej ustawy od roku 1999 r., w tym zmian dokonanych ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. poz. 746) oraz ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).

Program Owoce w szkole
11 września 2013 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku
Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1065).
Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I –
III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie,
na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Szkoły podstawowe zainteresowane programem „Owoce w szkole” mogły zgłosić swój udział w programie we właściwym oddziale
terenowym Agencji Rynku Rolnego do 18 września 2013 r. Rozpoczęcie dostawy owoców do szkół zaplanowano na 3 października 2013 r.

listopad/grudzień 2013
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Zasady oceniania i klasyfikowania
niezgodne z Konstytucją
8 października 2013 r. został ogłoszony
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt K 35/12
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1191), w świetle którego art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpoznał wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczący upoważnienia dla ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
TK orzekł, że art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określa w drodze rozporządzenia warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
TK uznał, że rozpatrywany problem konstytucyjny dotyczy kwestii
rozdziału materii między ustawę a rozporządzenie. Wskazane w art. 22
ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty sprawy odnoszą się do zasadniczych
celów ustawy związanych z realizacją konstytucyjnego prawa do nauki.
W kwestionowanym przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia, ustawodawca powierzył ministrowi do spraw oświaty i wychowania uregulowanie zagadnień, które nie są określone w ustawie. W ten
sposób rozporządzenie wydawane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy
o systemie oświaty w istocie jest aktem o charakterze samoistnym, a nie
wykonawczym. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
są sprawami, które nie mają charakteru technicznego lub pomocniczego,
ale całościowo regulują ważną sferę z zakresu systemu oświaty. Jest to sfera, która – zgodnie z art. 70 Konstytucji – musi być określona w ustawie.
Możliwość łatwego i arbitralnego zmieniania przepisów rozporządzenia
w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów powoduje, że system oświaty
przestaje być stabilny. Godzi to z kolei w konstytucyjne prawo do nauki.
Niepewne są bowiem reguły, na podstawie których uczeń ma być oceniany, klasyfikowany i promowany. TK uznał przepis upoważniający do
wydania rozporządzenia za niekonstytucyjny. Mimo że wyrok TK o niezgodności art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem niezgodności z konstytucją wydanego na podstawie tego przepisu rozporządzenia, to zgodnie z systemowymi regułami
kolizyjnymi, rozporządzenie również traci moc obowiązującą. TK podkreślił również, że uchylenie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty nie spowoduje zrealizowania się przesłanki wznawiania postępowań,
o której mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji, w odniesieniu do rozstrzygnięć zapadłych na podstawie rozporządzeń wydanych na podstawie
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niekonstytucyjnego przepisu upoważniającego. Skoro przedmiotem
rozstrzygnięcia Trybunału był przepis ustawy upoważniający do wydania rozporządzenia, wyrok TK nie może mieć wpływu na wznowienie
postępowań opartych na przepisach rozporządzenia.
Jednocześnie Trybunał orzekł, że przepis art. 22 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty traci moc
obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji nauczycieli
14 października 2013 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207).
W załączniku do powyższego obwieszczenia ogłoszono jednolity
tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r.
oraz z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wczesne wspomaganie również w innych formach
wychowania przedszkolnego
30 października 2013 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257).
Powyższe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, które utraciło moc z dniem 1 września 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).
Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego w rozporządzeniu wczesnym
wspomaganiem, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących
wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnej, w innych formach
wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art.
2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz
w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami
dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
W stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, katalog miejsc, w których organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, został uzupełniony o inne formy wychowania przedszkolnego.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora odpowiednio: przedszkola, szkoły, ośrodka
albo poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

Ustawa sześciolatkowa
13 listopada 2013 r., weszła w życie
(z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie 1 września 2014 r.) ustawa z dnia 30
sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1265).
W świetle powyższej ustawy, w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci:
1) urodzone w 2007 r.;
2) u
 rodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie
spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009 r.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według

roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może
przyjąć ucznia do klasy I odstępując od powyższej zasady.
Tzw. ustawa sześciolatkowa stanowi ponadto, że od 1 września
2014 r. w klasach I publicznej szkoły podstawowej zajęcia będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Powyższa
zasada będzie miała zastosowanie do uczniów w oddziale w:
1) klasie II publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego
2015/2016;
2) klasie III publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego
2016/2017.
Wskazana wyżej liczebność klas I-III nie dotyczy oddziałów
w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych
w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach
podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach
określają przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Nowelizacja ustawy przewiduje również, że dotychczasowe
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, zachowują moc do dnia
1 września 2016 r.

Zakaz łączenia funkcji kuratora i wicekuratora
oświaty z mandatem radnego
31 października 2013 r. Prezydent RP
podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Powyższa nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zakaz łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem
radnego wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
W świetle obowiązujących przepisów mandatu radnego gminy,
powiatu lub samorządu województwa nie można łączyć z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, z mandatem posła lub
senatora oraz członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Przepis art. 31 ustawy o systemie oświaty stanowi, że kurator
oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje
w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych
na obszarze województwa, a w szczególności realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką
oświatową państwa.
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W związku z powyższym, zdaniem ustawodawcy, wprowadzenie
powyższego ograniczenia jest zasadne m.in. ze względu na sprzeczność
interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych na osoby pełniące określone funkcje lub zagrożenie, że wypełnienie obowiązków
na jednym z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje
podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem.
Ze względu na obowiązującą regulację, która umożliwia łączenie
mandatu radnego ze stanowiskiem kuratora i wicekuratora oświaty,
wprowadzony został przepis przejściowy, zgodnie z którym w odniesieniu do tych osób będą stosowane przepisy dotychczasowe, aż do
dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska kuratora lub
wicekuratora oświaty.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.

Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli
11 października 2013 r. została
11 października 2013 r. została uchwalona ustawa z dnia 11 października 2013 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela
Ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K2/10). W orzeczeniu TK
uznał za niekonstytucyjne wyłączenie nauczycieli przedszkoli z grona
osób uprawnionych do ulgi.
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) ulga dla
nauczycieli będzie niższa o 4 proc. (spadnie z 37 na 33 proc.).
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Natomiast krąg nauczycieli, którzy będą mogą z niej skorzystać
powiększy się o nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych.
Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33 proc. przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, będą uprawnieni nauczyciele:
• przedszkoli publicznych lub niepublicznych,
• szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz
• nauczyciele akademiccy.
Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych będą uprawnieni nauczyciele:
• przedszkoli publicznych lub niepublicznych,
• szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
– publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
• nauczyciele akademiccy.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela nadaje nowe brzmienie
przepisom art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2, uwzględniając w treści nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których będzie miał
zastosowanie art. 11a Karty Nauczyciela, dotyczący legitymacji służbowych nauczycieli.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
Opracowano na podstawie
www.rcl.gov.pl, www.sejm.gov.pl www.trybunal.gov.pl
www.prezydent.gov.pl

Oświata w orzecznictwie

Urlop dla poratowania zdrowia nie stanowi przeszkody
do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla
poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art.
73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie
stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
Uchwałę o powyższej treści podjął 26 czerwca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt I PZP 1/13),
po rozpatrzeniu zagadnienia prawnego przekazanego przez
skład 3-osobowy SN. Obszerne uzasadnienie powyższej
uchwały dostępne jest na stronie internetowej Sądu Najwyższego www.sn.gov.pl w zakładce Baza orzeczeń. W wyszukiwarce orzeczeń należy wpisać sygnaturę sprawy (I PZP 1/13).

Nauczyciel nie ma interesu prawnego
w zaskarżeniuuchwały o przekazaniu szkoły
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem
z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I OSK 1209/13,
oddalił skargę kasacyjną nauczycieli szkoły podstawowej
i gimnazjum na uchwałę rady gminy w sprawie przekazania prowadzenia szkół osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego (JST). W ocenie składu
sędziowskiego, nauczyciele nie mają interesu prawnego
w zaskarżeniu uchwały o przekazaniu szkoły.
Powyższy wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny.
W sierpniu 2012 r. Rada Gminy w H. podjęła uchwałę
w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej oraz
gimnazjum osobie prawnej niebędącej JST. W uchwale wskazano, że przekazanie prowadzenia szkół nastąpi w lutym 2013 r.
Skargę na powyższą uchwałę złożyło dwoje nauczycieli zatrudnionych w przekazywanych przez gminę szkołach,
wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz zarzucając naruszenie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W uzasadnieniu nauczyciele wskazali, że interes prawny skarżących do wystąpienia ze skargą wynika
z tego, że dokonanie przekazania szkół wpłynie ujemnie
na zakres uprawnień i obowiązków pracowników szkół,
nie pozostając również bez znaczenia dla ogółu mieszkańców gminy posyłających dzieci do nich. Zmiana podmiotu
wprowadzi także mniej korzystne rozwiązania, w szczególności dla zatrudnionych w nich nauczycieli, bowiem przepisy ustawy Karta Nauczyciela obowiązywać będą tylko w niewielkim zakresie, kształtując ich prawa na dużo niższym
poziomie niż dotychczas.

WSA w Lublinie wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. oddalił skargę nauczycieli. Sąd rozważał przede wszystkim, czy
skarżący mają interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej
uchwały. Oceniając legitymację procesową skarżących, dotyczącą kryterium interesu prawnego, sąd uznał, że skarżący
nie wykazali związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a naruszeniem ich indywidualnej sytuacji prawnej. W ocenie
sądu skarżący nie wykazali, że ich interes prawny znajduje
ochronę w aktualnie funkcjonującym porządku prawnym
i że został naruszony kwestionowaną uchwałą rady gminy.
Brak takiej ochrony przesądza o braku legitymacji procesowej skarżących, co stanowi podstawę do oddalenia skargi.
Od powyższego wyroku nauczyciele wnieśli skargę kasacyjną. NSA wyrokiem z dnia 1 października 2013 r. oddalił skargę
kasacyjną nauczycieli. W ocenie sądu, skarżący nie mają interesu
prawnego, lecz interes faktyczny w przekazaniu szkół fundacji.
Interes prawny musi być konkretny i realny, a w tym wypadku
obawa pogorszenia sytuacji nauczycieli jest hipotetyczna.

Umowa na czas określony zawarta
z nauczycielem kontraktowym
W dniu 4 października 2013 r. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd
Okręgowy:
Czy w wypadkach zawarcia z nauczycielem kontraktowym
umowy o pracę na czas określony, przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, po upływie
okresu, na jaki umowa taka została zawarta i po wręczeniu
nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia nauczyciela do pracy wskutek uznania przez pracodawcę,
że umowa o pracę została rozwiązana z upływem okresu wskazanego w umowie nauczyciel może skuteczne domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 kpc, czy
też powinien wzruszyć skutki bezprawnego działania pracodawcy przez zgłoszenie roszczenia opartego na art. 56 kp w zw.
z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela? podjął następującą
uchwałę (sygn. akt I PZP 3/13):
W wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym
umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go
do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę,
że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki
była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia
stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).
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Data rozpoczęcia stażu nauczyciela
Nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 13 września 2013 r. Czy staż powinien rozpocząć się z dniem 1, czy 13
września 2013 r.? Jeżeli rozpocznie staż 13 września 2013 r., to czy termin jego
zakończenia przypadnie na 13 czerwca 2016 r.?
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój
wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W przypadku nawiązania
stosunku pracy po upływie ww. terminu, nauczyciel nie rozpoczyna
stażu do końca tego roku szkolnego.4 Nauczyciel kontraktowy może
rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu
w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.5 Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia
następnego roku.6
Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
W związku z powyższym, nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, rozpoczął staż z początkiem roku szkolnego 2013/2014, a planowany termin jego
zakończenia to 31 maja 2016 r.

[krótko mówiąc]
Staże na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego. Nauczyciel ma
14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć na złożenie do dyrektora szkoły
wniosku o rozpoczęcie stażu. Staż nauczyciela, o którym mowa
w pytaniu, rozpoczął się 1 września 2013 r., a planowany termin
zakończenia stażu to 31 maja 2016 r.

Nagroda jubileuszowa
nauczyciela w stanie nieczynnym
Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym nabywa prawo do wypłaty
nagrody jubileuszowej? Co będzie podstawą obliczenia jej wysokości?
Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje nagrodę
jubileuszową za wieloletnią pracę1, a jej wysokość uzależniona jest od jego
stażu pracy. W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody
jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania2, do
okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli
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z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze. Do stażu pracy nauczyciela wlicza
się także czas trwania aktualnego zatrudnienia w danej szkole.
Należy podkreślić, że nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny nadal pozostaje w stosunku pracy ze szkołą. W myśl przepisów Karty Nauczyciela, w stanie nieczynnym nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 Karty Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.3 Nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym nie przysługuje dodatek za wysługę lat.
Z powołanych przepisów nie wynika, aby nauczyciel przeniesiony w stan
nieczynny tracił prawo do nagrody jubileuszowej. Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciel nabywa również za czas niewykonywania pracy,
np. z powodu urlopu zdrowotnego czy choroby. Ponieważ w okresie stanu
nieczynnego nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego, podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej będzie stanowiło
wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze przysługujące nauczycielowi w dacie
nabycia prawa do nagrody.

[krótko mówiąc]
Nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, której podstawę obliczenia będzie stanowiło
wynagrodzenie zasadnicze przysługujące nauczycielowi w dacie
nabycia prawa do nagrody.

Prawo do świadczenia
kompensacyjnego
Czy nauczycielce przedszkola, urodzonej w 1961 r., która pracę zawodową
podjęła 2 sierpnia 1982 r., będzie przysługiwało prawo do świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej po ukończeniu 55 lat w 2016 r.?
Warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasady postępowania o ich przyznanie, a także zasady ustalania wysokości oraz wypłaty tych świadczeń reguluje ustawa z dnia 22 maja
2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.7
W świetle powołanej wyżej ustawy, świadczenie kompensacyjne mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w następujących placówkach:8
1) publicznych i niepublicznych przedszkolach,
2) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
3) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
4) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
5) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
6) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

7) specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania,
8) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie
z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku: rocznego przygotowania
przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki,
9) placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy łącznie spełnili następujące warunki:9
1) osiągnęli wiek wymagany przez ustawę,
2) posiadają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szkołach lub placówkach wymienionych w art. 2 ust. 1
ustawy o świadczeniach kompensacyjnych w wymiarze co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć,
3) rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy.
Zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również
co najmniej 20-letni okres pracy w ww. szkołach lub placówkach
w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, musi
być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy zawartego z tą placówką.
Należy przy tym pamiętać, że przy ustalaniu wymaganego do przyznania
świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
Do 31 grudnia 2014 r. – wiek, w którym nauczyciele mogą ubiegać się
o świadczenie kompensacyjne, jest jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn
i wynosi co najmniej 55 lat. W latach 2015-2016 nauczyciel ma prawo do
świadczenia, jeżeli ukończył:
• 55 lat w przypadku kobiet,
• 56 lat w przypadku mężczyzn.
Biorąc powyższe pod uwagę, po ukończeniu w 2016 r. 55 lat oraz
spełnieniu pozostałych warunków, czyli wykazaniu okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 30 lat, w tym
co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szkołach lub placówkach
wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru
zajęć, a także rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, będzie mógł ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Warunki nabywania emerytur pomostowych reguluje ustawa z dnia
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych10. Prawo do emerytury
pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:11
1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60
lat dla mężczyzn,
4) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla
kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
5) przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach
lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
6) po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,
7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.
Ustawa o emeryturach pomostowych zmniejszyła liczbę uprawnionych
do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Prawo to straciło również
większość nauczycieli. Ustawa o emeryturach pomostowych w obecnym
brzmieniu za pracę w szczególnym charakterze uznaje wyłącznie pracę nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:
1) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
2) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
3) ośrodkach szkolno-wychowawczych,
4) schroniskach dla nieletnich oraz
5) zakładach poprawczych.
Mając jednak na względzie, iż decyzję w sprawie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz emerytury pomostowej wydaje i świadczenia
te wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
nauczyciela, w powyższych sprawach należy kontaktować się z właściwym
oddziałem ZUS.

[krótko mówiąc]
Nauczycielka, o której mowa w pytaniu, będzie mogła ubiegać się
o świadczenie kompensacyjne w 2016 r. po ukończeniu 55. roku
życia oraz spełnieniu pozostałych warunków, tj. wykazaniu okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 30
lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szkołach lub
placówkach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a także rozwiązaniu na swój wniosek
stosunku pracy. W świetle obowiązującej ustawy o emeryturach
pomostowych, praca nauczycieli przedszkoli nie jest uznawana
za pracę o szczególnym charakterze, uprawniającą do ubiegania
się o emeryturę pomostową.
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Szkody wyrządzone przez ucznia
na wycieczce szkolnej
Szkoła zobowiązuje rodziców do podpisania zgody na pokrycie szkód wyrządzonych przez dziecko w trakcie wycieczki szkolnej, pod rygorem odmowy
udziału dziecka w wycieczce szkolnej w przypadku nie podpisania takiej zgody.
Czy szkoła może odmówić uczniowi IV klasy szkoły podstawowej udziału
w wycieczce, gdy rodzic nie wyrazi zgody na pokrycie ewentualnych szkód
materialnych wyrządzonych przez jego dziecko? Czy wyłącznie rodzice ponoszą
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko na wycieczce szkolnej?
Zasady organizowania przez szkoły i placówki wycieczek szkolnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.12
W świetle powyższego rozporządzenia, udział uczniów niepełnoletnich
w wycieczkach (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających
się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach, wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
Oświadczenie rodziców ucznia o ponoszeniu przez nich kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko w trakcie wycieczki, nie stanowi
warunku udziału ucznia w wycieczce szkolnej.
Organizacja wycieczki i jej program powinny być dostosowane do wieku,
stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych dziecka, a liczba opiekunów i sposób zorganizowania
opieki powinny zagwarantować stały nadzór nad dziećmi.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Jednak małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za
wyrządzoną szkodę. 13
Odpowiedzialność ta została przeniesiona na osobę sprawującą z mocy
ustawy lub umowy nadzór nad małoletnim. Stałą opiekę nad dzieckiem
z mocy ustawy sprawują rodzice i to oni zwykle odpowiadają za szkodę
wyrządzona przez dziecko z tytułu braku nadzoru. Rodzice nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez małoletnie dzieci, w czasie
gdy znajdowały się one pod opieką nauczyciela w szkole czy na zajęciach
organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do niej.
Podstawą dla przyjęcia odpowiedzialności nauczycieli za szkodę wyrządzoną przez małoletniego ucznia jest art. 427 kodeksu cywilnego, który stanowi, że kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad
osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy
poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo
że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
Przewidziana w art. 427 kodeksu cywilnego odpowiedzialność opiera się
na winie osoby zobowiązanej do nadzoru.
Mając powyższe na uwadze, nie powinno się ograniczać uczniowi możli-
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wości udziału w wycieczce z powodu nieprzyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej rodziców za czyny małoletniego dziecka, jeżeli w czasie,
gdy może być wyrządzona szkoda, do nadzoru nad nim zobowiązana jest
inna osoba.

[krótko mówiąc]
Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiadają nie tylko rodzice. Obowiązany do naprawienia
szkody wyrządzonej przez małoletniego jest ten, kto z mocy ustawy
lub umowy zobowiązany był do nadzoru nad małoletnim, chyba
że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda powstałaby
także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Awans zawodowy
pracownika naukowego
Nauczyciel od 1 października 2000 r. do końca września 2012 r. był pracownikiem naukowym na uczelni wyższej. Pracując w międzyczasie w szkole
ponadgimnazjalnej (na zastępstwo) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w 2009 r. Od lutego do czerwca 2013 r. pracował w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 18 godzin (umowa na zastępstwo). W gimnazjum został
zatrudniony od 1 września 2013 r. w wymiarze 10/18. Czy nauczyciel ten mógł
rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2013 r.?
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat (24 miesięcy) od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.14 Przez
przepracowanie należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy ze szkołą.
Karta Nauczyciela w art. 1 ust. 1 pkt 1 stanowi, że przepisom tej ustawy podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach
kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Typy szkół objętych systemem oświaty określa art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Należy zaznaczyć,
że praca na stanowisku pracownika naukowego w szkole wyższej nie
jest pracą nauczycielską w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela.
Z treści pytania wynika, że nauczyciel przepracował w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel kontraktowy okres od lutego do czerwca
2013 r., tj. 5 miesięcy.
Biorąc pod uwagę, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej
dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, nie przepracował w szkole,
objętej systemem oświaty, wymaganych co najmniej dwóch lat od dnia

nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel będzie mógł rozpocząć po przepracowaniu w szkole (objętej systemem oświaty) brakującego okresu 19 miesięcy,
z zastrzeżeniem, że staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie
później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

[krótko mówiąc]
Staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel będzie mógł rozpocząć po przepracowaniu w szkole (objętej systemem oświaty) brakującego okresu 19 miesięcy z zastrzeżeniem, że staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć.

Opłaty za zajęcia na basenie
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa istnieje możliwość pobierania
od rodziców opłat za prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na basenie,
które to zajęcia realizowane są w ramach obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę?
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.15 Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego.16
Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne,
a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.
W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego17, obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych,
2) do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.
W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów – obowiązkowa liczba godzin zajęć klasowo-lekcyjnych (realizowanych na sali gimnastycznej, hali
sportowej, boisku sportowym lub innym obiekcie sportowym) wynosi 2
godziny tygodniowo. Pozostała część godzin może być przeznaczona na zajęcia wybrane przez uczniów. W związku z powyższym, szkoła może realizować zajęcia do wyboru przez uczniów jako dwie godziny zajęć w tygodniu, jako jedną godzinę lub wcale. Propozycję zajęć do wyboru przez
uczniów przygotowuje dyrektor danej szkoły. Przygotowując propozycję,
dyrektor bierze pod uwagę:
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.
Propozycja dyrektora podlega uzgodnieniu z organem prowadzącym
szkołę, radą pedagogiczną i radą szkoły lub radą rodziców, a następnie jest
przedstawiana do wyboru uczniom. Uczniowie pełnoletni dokonują wyboru samodzielnie, natomiast uczniowie niepełnoletni dokonują wyboru
zajęć za zgodą rodziców.
Wybrane przez szkołę formy zajęć wychowania fizycznego (inne niż zajęcia
klasowo-lekcyjne), np. zajęcia na basenie, realizowane w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, finansowane są przez organ prowadzący szkołę. Nie ma podstaw prawnych do pobierania od rodziców opłat
za zajęcia na basenie, prowadzone jako obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

[krótko mówiąc]
Szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych
planów nauczania. Rodzice nie mogą ponosić żadnych opłat za prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na basenie, które to zajęcia realizowane są w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Legitymacja szkolna
ucznia niepełnosprawnego
Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przedłożył w szkole orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
i zwrócił się z prośbą o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia niepełnosprawnego. Czy na podstawie takiego orzeczenia szkoła jest zobowiązana do wydania
legitymacji dla ucznia niepełnosprawnego, jeżeli uczeń nie posiada orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego?
Kwestię wydawania legitymacji szkolnych dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych18.
Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. Dziecko
niepełnosprawne przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się
w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola lub szkoły podstawowej. W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego nie
dokonuje się skreśleń i poprawek.
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Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.19
W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia określone zostały dwa wzory
legitymacji szkolnych:
1. dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów
niepełnosprawnych (wzór nr 66 MEN-I/50/2) oraz
2. dla uczniów niepełnosprawnych (wzór nr 67 MEN-I/51/2).
Poruszana w pytaniu kwestia była przedmiotem odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. na interpelacje poselską nr 18108:
Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży organizowane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Zgodnie z rozporządzeniami ministra edukacji narodowej: z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489, z późn. zm.) dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
– niesłyszących,
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– słabosłyszących,
– niewidomych,
– słabowidzących,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, organizowane jest kształcenie specjalne.
Wyżej wymienionym uczniom szkoły wydają legitymacje dla uczniów
niepełnosprawnych zgodnie ze wzorem nr 67.MEN-I/51/2 określonym
w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm). Przesłanką dla wydania ww. legitymacji uczniowi jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
z uwagi na niepełnosprawność.
Należy podkreślić, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane na podstawie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) oraz orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) wydawane są do różnych celów.

System oświaty stwarza warunki organizacyjno-prawne do kształcenia, wychowania i opieki pedagogicznej wszystkim dzieciom i młodzieży, w tym ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc również dzieciom z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, w przedszkolach, szkołach wszystkich typów
i rodzajów – ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych, a także w placówkach systemu oświaty.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane uczniom niepełnosprawnym służy do celów edukacyjnych i określa, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności ucznia, zalecane najkorzystniejsze dla ucznia formy kształcenia specjalnego.
Przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18 września
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1072) określają, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zawiera diagnozę, w tym informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka, oraz zalecenia dotyczące:
– warunków realizacji potrzeb edukacyjnych,
– form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania i rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka,
– form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Natomiast ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje w art. 2 pkt 10 pojęcie niepełnosprawności, przyjmując, że niepełnosprawność oznacza trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ponadto art. 4a ust. 1 stanowi,
że osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający
wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
O niepełnosprawności orzekają powiatowe lub miejskie zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności. Przyjęte definicje niepełnosprawności oraz system orzecznictwa o niepełnosprawności służą zatem realizacji celów tej ustawy, a także realizacji systemu ulg
i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, na podstawie przepisów odrębnych.
Wyżej wymienione orzeczenie nie ma natomiast zastosowania w systemie
edukacji dziecka, z uwagi na odrębne orzecznictwo w tym zakresie.

[krótko mówiąc]
Zgodnie ze stanowiskiem MEN, wyrażonym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18108, przesłanką wydania legitymacji dla ucznia
niepełnosprawnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane z uwagi na niepełnosprawność ucznia.
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Ocena pracy nauczyciela
i dyrektora szkoły lub placówki
tekst: Monika Rękawek

Ocenianie pracowników jest nieodłącznym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Obiektywna ocena
pracownika jest działaniem trudnym, a niejednokrotnie konfliktogennym. Pojęcie oceny pracy nauczyciela pojawiło
się w pragmatyce nauczycielskiej stosunkowo późno, bo dopiero w 1996 r. w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela.
Od reformy w zakresie awansu zawodowego nauczycieli dokonanej w 2000 r. funkcjonuje możliwość dwutorowej
oceny pracy nauczycielskiej. Nauczyciel podlega ocenie pracy oraz – jeżeli podda się procedurze awansu
zawodowego – ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.
Niniejsze opracowanie przedstawia procedurę i kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
lub placówki, według stanu prawnego na dzień 31 października 2013 r.

Ocena pracy nauczyciela
Podstawa prawna
Ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela, dyrektora
oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły zawiera art. 6a Karty Nauczyciela (KN).1 Szczegółowe
kryteria i tryb dokonywania oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powołania
zespołu oceniającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,2 które zastąpiło
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania
zespołu oceniającego.
Podmioty uprawnione do wnioskowania o dokonanie oceny
Ocenie pracy na podstawie art. 6a KN podlegają wszyscy nauczyciele
z wyłączeniem stażystów, a także wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.
Zasadniczo ocena może być dokonana w każdym czasie. Obowiązujące przepisy nie przewidują obligatoryjnego oceniania pracy nauczyciela w ściśle określonym czasie. Jednak ustawodawca wprowadził tu pewne ograniczenia. Oceny nie dokonuje się wcześniej, niż przed upływem
roku od sporządzenia poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu, ustalonej na podstawie art. 9c ust. 6 KN.
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Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora
szkoły lub na wniosek:
1) zainteresowanego nauczyciela,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) organu prowadzącego szkołę,
4) rady szkoły,
5) rady rodziców.
W szkołach (placówkach), w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie powołuje się rady szkoły (placówki), zgodnie
z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3 zadania rady szkoły wykonuje rada pedagogiczna.
Zasadniczo organem uprawnionym do dokonania oceny pracy
nauczyciela jest dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Wyjątki od powyższej zasady określa § 2 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
W świetle powołanego przepisu, jeżeli:
1) dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko
kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny,
2) dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko
kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3) nauczyciel uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela – oceny pracy na-

uczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć,
4) nauczyciel pełni funkcję doradcy metodycznego, oceny pracy
dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej
placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego.
Termin dokonania oceny pracy
Dyrektor ma obowiązek dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie
nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku o jej dokonanie. Do okresu tego nie wlicza się:
1) okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
trwającej dłużej niż miesiąc,
2) okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora
szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
Warto zauważyć, że przepisy KN zobowiązują dyrektora szkoły do
dokonania oceny pracy nauczyciela w określonym terminie, ale nie
przewidują konsekwencji w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie zachowany. W przypadku nie respektowania przez dyrektora ustawowego
terminu dokonania oceny pracy, nauczyciel wystąpić wyłącznie na drogę sądową.
Opinie innych podmiotów
Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, może też z własnej inicjatywy
zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego. Jeżeli z wnioskiem
o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego zwróci się oceniany nauczyciel, wówczas dyrektor zobowiązany jest wystąpić o tę opinię. Jeśli brak jest takich możliwości zasięgnięcia opinii właściwego doradcy metodycznego, dyrektor może zasięgnąć opinii:
1) innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,
2) opiekuna naukowo-dydaktycznego – w przypadku nauczyciela
zakładu kształcenia nauczycieli i publicznego kolegium pracowników służb społecznych.
Kryteria oceny pracy nauczyciela
Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji:
1) zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy o systemie oświaty,
2) zadań statutowych szkoły oraz
3) obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela
– ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Obowiązki nauczyciela
W myśl art. 6 KN, nauczyciel ma obowiązek rzetelnie realizować
zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem i podstawowymi

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju
oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Art. 4 ustawy o systemie oświaty
Przepis art. 4 ustawy o systemie oświaty nakazuje, aby nauczyciel
w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
kierował się troską o dobro uczniów, ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Przy ocenie pracy nauczyciela należy brać pod uwagę również stopień realizacji zadań wynikających z postanowień statutu szkoły.
Art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela
Nauczyciel oceniany jest ponadto przez pryzmat realizacji zadań wynikających z art. art. 42 ust. 2 KN, który stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN lub ustalonym
na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 KN,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej
lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych
planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin
w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest
obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie
liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze jednej godziny w tygodniu;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia2 na ocenę pracy nauczyciela nie
mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne,
a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem
służby albo dobrem publicznym.
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Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając
w szczególności:
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość
realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność
języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego
środowiskiem, współpraca z rodzicami),
3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
Projekt oceny, uwagi i zastrzeżenia, charakter oceny
Przed ustaleniem ostatecznej oceny pracy nauczyciela, dyrektor
szkoły ma obowiązek:
1) zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny oraz
2) wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń.
Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny
i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel
wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
Nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem
oceny nauczyciel może zgłosić do dyrektora szkoły swoje uwagi na piśmie.
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona
stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca,
2) ocena dobra,
3) ocena negatywna.
Karta oceny pracy
Procedura oceniania kończy się doręczeniem nauczycielowi Karty
oceny pracy, która powinna zostać sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia2.
Oprócz danych o nauczycielu i stwierdzeniu uogólniającym (ocena
wyróżniająca dobra, negatywna), ocena pracy powinna zawierać uzasadnienie oraz informację o prawie i terminie do złożenia odwołania.
Dyrektor ma obowiązek doręczyć nauczycielowi oryginał karty oceny pracy (za pokwitowaniem odbioru lub doręczenia), natomiast jej odpis włącza do akt osobowych nauczyciela.
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela
Od ustalonej oceny pracy nauczycielowi przysługuje w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Przepisy nie określają terminu, w jakim dyrektor

66

szkoły, który nie widzi podstaw do uwzględnienia odwołania, powinien przekazać odwołanie nauczyciela do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny. Należy przyjąć, że powinien dokonać tego niezwłocznie,
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Dyrektor przesyłając odwołanie do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinien, w piśmie przewodnim, ustosunkować się do zarzutów nauczyciela podniesionych
w odwołaniu oraz przekazać kopię dokumentacji, która była podstawą
do ustalenia oceny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma obowiązek rozpatrzyć
odwołanie nauczyciela w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Jeżeli
odwołanie zostało wniesione w terminie, w celu jego rozpatrzenia organ
sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje zespół oceniający, w skład
którego w chodzą:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą, jako przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
3) 
przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły,
a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,
4) właściwy doradca metodyczny,
5) 
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej
przez nauczyciela.
W przypadku odwołania od oceny pracy wniesionego przez:
– nauczyciela konsultanta, w skład zespołu oceniającego zamiast przedstawicieli wymienionych w pkt 2-4 powołuje się drugiego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz
przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli,
– nauczyciela doradcę metodycznego, w skład zespołu oceniającego powołuje się – poza osobami wymienionymi w pkt 1-3 i 5 – przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce
doskonalenia nauczycieli.
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający
w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – jako
przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel rady programowej,
3) właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny,
4) na wniosek nauczyciela – przedstawiciel zakładowej organizacji
związkowej wskazanej przez nauczyciela.
Zakres orzekania zespołu oceniającego
Zespół oceniający powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny może:
1) ustalić nową ocenę pracy lub
2) podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy

zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych
głosów decyduje przewodniczący zespołu.
Negatywna ocena pracy a rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie uzyskania negatywnej oceny pracy
dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a KN.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny
pracy. Należy pamiętać, że do rozwiązania stosunku pracy może dojść
wyłącznie w przypadku utrzymania negatywnej oceny pracy przez zespół oceniający rozpatrujący odwołanie nauczyciela lub w sytuacji, gdy
nauczyciel w ustawowym terminie nie złożył odwołania od negatywnej
oceny pracy, na skutek czego stała się ona prawomocna.
Ocena pracy nauczyciela religii
Wskazany wyżej tryb ustalania oceny pracy nauczycieli ma również
zastosowanie w stosunku do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

Ocena pracy dyrektora szkoły
lub placówki prowadzonej przez JST
Praca dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, tak jak praca nauczyciela, podlega ocenie, chociaż procedura oceniania odbiega w niektórych
elementach od procedury oceniania nauczycieli.
Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw4 dokonano nowelizacji art. 6a ust. 6 i 7 KN polegającej na zmianie organu właściwego do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły. Przed nowelizacją
ustawy o systemie oświaty, ocenę pracy dyrektora szkoły ustalał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę. Po zmianie przepisów, od 22 kwietnia 2009 r.,
oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. W przypadku szkół prowadzonych przez JST
oceny pracy dyrektora dokonuje odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa w porozumieniu
z właściwym kuratorem oświaty. W wyniku nowelizacji ustawy nie
dokonano zatem zmiany organów uczestniczących w ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, zmieniła się natomiast rola, w jakiej te
organy występują w tym postępowaniu.
Jeżeli organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny (np. w przypadku tzw. szkół resortowych),
wówczas samodzielnie dokonuje oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
szkoły.

Największe trudności interpretacyjne budzi pojęcie w porozumieniu.
Ustawowe sformułowanie, zgodnie z którym oceny pracy dyrektora
oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny w mojej opinii oznacza w praktyce
konieczność uzyskania zgody pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa a kuratorem oświaty, co do ostatecznej oceny. Ustalona przez organ prowadzący ocena
pracy poprzedzona jest dokonywaną przez oba organy oceną cząstkową
wykonywania przez dyrektora zadań, których nadzorowanie pozostaje
w gestii danego organu.
Podmioty uprawnione do wnioskowania o dokonanie oceny
pracy dyrektora
Ocena pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania
oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły (nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły) lub na wniosek:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) organu prowadzącego szkołę,
3) rady szkoły,
4) rady rodziców.
Termin dokonania oceny pracy dyrektora
Organ prowadzący szkołę jest obowiązany dokonać oceny pracy dyrektora w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Należy pamiętać, że do trzymiesięcznego okresu na dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły nie wlicza się:
1) okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
trwającej dłużej niż miesiąc (np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny) oraz
2) okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji
roku szkolnego.
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady
szkoły lub rady rodziców, organ prowadzący powiadamia o tym na piśmie dyrektora co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
W toku procedury oceniania obowiązuje zasada pisemności.
Kryteria oceny pracy dyrektora
Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji
zadań określonych w ustawie – Karta Nauczyciela w:
1) art. 6 – realizowanie przez dyrektora szkoły obowiązków nauczyciela,
2) art. 7 – zakres odpowiedzialności dyrektora,
3) art. 42 ust. 2 – realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, innych zadań i czynności wynikających z zadań
statutowych szkoły, zajęć związanych z przygotowaniem się do
zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi również stopień
realizacji zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w:

listopad/grudzień 2013

67

1) art. 4 – kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,
2) art. 39 – katalog zadań dyrektora
– ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
Zakres oceny cząstkowej organu prowadzącego
Organ prowadzący szkołę dokonuje oceny cząstkowej dyrektora
szkoły w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5
i ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 KN, tj.:
1) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowego wykorzystywania,
2) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
3) wykonywania zadań kierownika zakładu pracy,
4) zapewniania odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Zakres oceny cząstkowej organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dokonuje oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oświaty i w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2-4 KN, tj.:
1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie im warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
3) realizowanie przez dyrektora szkoły obowiązków nauczyciela
określonych w art. 6 KN,
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły, mających charakter stanowiący,
5) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej
pracy uczniów i wychowanków,
6) przestrzeganie przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wymagane opinie innych organów
Organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii:
1) rady szkoły (a w przypadku jej braku – rady pedagogicznej
zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
że w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana zadania rady wykonuje rada pedagogiczna),
2) zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.
Opinie powyższe powinny być wyrażone na piśmie.
Projekt oceny, uwagi i zastrzeżenia, charakter oceny, karta oceny
Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu dyrektora szkoły oraz
nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
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Dyrektor może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż
w ciągu trzech dni od dnia zapoznania się z projektem oceny.
Na wniosek dyrektora przy zapoznawaniu go z projektem oceny
i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel
wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej. Postępowanie oceniające prowadzone w stosunku do dyrektora szkoły kończy
się po zapoznaniu zainteresowanego z projektem oceny.
Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i jest zakończona
stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca,
2) ocena dobra,
3) ocena negatywna.
Organ prowadzący doręcza dyrektorowi oryginał karty oceny
pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów
i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych dyrektora.
Negatywna ocena pracy a odwołanie ze stanowiska
Należy zaznaczyć, że negatywna ocena pracy dyrektora, będącego jednocześnie nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, nie stanowi podstawy do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Prawomocna negatywna ocena pracy skutkuje wyłącznie odwołaniem
dyrektora ze stanowiska. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 lt. b ustawy
o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko
kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej oceny pracy w trybie
określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia.
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy
Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
przysługuje dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – prawo złożenia
wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił, tj. do organu prowadzącego szkołę.
Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy
rozpatruje – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – powołany
przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) 
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły,
a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,
4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – nauczyciel doradca metodyczny,
5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
Należy zaznaczyć, że w skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której dyrektor
szkoły się odwołuje.
Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie ani skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi
Przykładowe pytania dotyczące oceny pracy
dyrektora i nauczyciela
Czy nauczyciel, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
szkoły, może przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły z oceną dokonaną,
gdy pracował jako nauczyciel? Czy przepisy prawa określają termin ważności
oceny pracy nauczyciela lub dyrektora?
Nauczyciel, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły, może przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły
z oceną dokonaną, gdy pracował jako nauczyciel. Powinna to być co
najmniej dobra ocena pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
Ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela nie traci ważności.
Przepisy oświatowe dotyczące oceniania pracy nauczycieli nie ustalają
terminu ważności oceny. Ocena pracy nauczyciela sprzed 15 lat jest na-

dal ważna. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa mogą zawierać
określone wymagania w kwestii oceny pracy nauczyciela. Np. przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy legitymować
się co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
Czy zespół oceniający rozpatrujący odwołanie nauczyciela od oceny pracy ma
możliwość uchylenia oceny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania
dyrektorowi szkoły?
W świetle obowiązujących przepisów zespół oceniający ma możliwość jedynie:
1) podtrzymać ocenę pracy, albo
2) ustalić nową ocenę pracy.
Zespół oceniający nie jest uprawniony do uchylenia oceny pracy
i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania dyrektorowi szkoły.
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w trakcie procedury dokonywania oceny
pracy dyrektora szkoły, został on odwołany ze stanowiska?
W przypadku odwołania dyrektora ze stanowiska organ prowadzący
powinien odstąpić od dokonania oceny pracy, informując o tym zainteresowanego.
Kandydat na dyrektora szkoły posiada aktualną ocenę pracy w dniu składania
dokumentów konkursowych, ale pięcioletni okres ważności oceny mija po 3 dniach
od złożenia dokumentów. W dniu konkursu ocena ta nie będzie aktualna. Czy komisja konkursowa może nie dopuścić kandydata do postępowania konkursowego?
Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który – między innymi – uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy
w okresie ostatnich pięciu lat pracy – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
W związku z powyższym, okres pięcioletni kończy się przed
dniem rozpoczęcia postępowania konkursowego (czynności konkursowych).
Komisja konkursowa może odrzucić ofertę ze względów formalnych,
bowiem kandydat nie spełnia jednego z wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Ocena pracy dyrektora szkoły,
który nie jest nauczycielem
Dyrektor szkoły lub placówki prowadzonej przez JST niebędący
nauczycielem nie podlega ocenie na podstawie przepisów art. 6a Karty Nauczyciela.
Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST
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określają przepisy o pracownikach samorządowych.5 W związku
z powyższym, osoba zajmująca stanowisko dyrektora nie będąca
nauczycielem podlega procedurze oceniania właściwej dla pracowników samorządowych.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły lub
placówki niepublicznej oraz publicznej
prowadzonej przez inne podmioty niż JST6
Praca nauczyciela zatrudnionego w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych
przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST,
b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz
szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy
dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego.
W przypadku gdy dyrektorem wskazanego wyżej przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych,
oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.
Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
w ww. przedszkolu, placówce lub szkole podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego.
Przepisy art. 6a ust. 4-10 i 12 KN, określające procedurę dokonywania oceny nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki prowadzone
przez JST, stosuje się odpowiednio, tj. z uwzględnieniem specyfiki tych
szkół i placówek.

Ocena pracy nauczyciela w orzecznictwie sądów
Orzecznictwo sądowe w zakresie ocen pracy nauczycieli jest dość
skąpe. Jednak warte skomentowania jest jedno z orzeczeń, dotyczące
oceny pracy psychologa w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym.
Kierownik RODK w dniu 20 października 2004 r. na piśmie powiadomił psychologa zatrudnionego w tym ośrodku o zamiarze
przeprowadzenia oceny pracy. Ustalona ocena była oceną negatywną. Psycholog skorzystała z możliwości odwołania się od dokonanej
oceny pracy. Odwołanie skierowała do Ministra Sprawiedliwości,
tj. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad RODK. Orzeczeniem z dnia 23 marca 2005 r. zespół oceniający powołany przez
Ministra Sprawiedliwości podtrzymał negatywną ocenę kierownika
RODK. W dniu 4 kwietnia 2005 r. Minister Sprawiedliwości wydał
decyzję, w której podtrzymał ocenę dokonaną przez zespół oceniający. Od powyższej decyzji psycholog RODK wniosła skargę do WSA
w Warszawie. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2005 r.,
sygn. akt II SA/Wa 1535/05, stwierdził nieważność decyzji ministra
wobec braku podstawy do jej wydania, uznając, że: Ocena pracy nauczyciela nie jest dokonywana w ramach postępowania administracyjnego i nie przybiera procesowej formy decyzji. Czynności dokonywane
przez kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjne-
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go w ramach procedury oceniania pracy psychologa, należy traktować jako działania pracodawcy w stosunku do pracownika w ramach
przyznanych mu uprawnień. Znana prawu pracy czynność oceniania
ma zatem charakter wewnętrznego postępowania [...] i może podlegać
ocenie sądu pracy, który uprawniony jest do merytorycznego badania
takiej oceny w postępowaniu w sprawie zgodności z prawem rozwiązania stosunku pracy.
W świetle powyższego orzeczenia, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, ustalona w wyniku odpowiednio odwołania lub wniosku
o ponowne ustalenie oceny, przez zespół oceniający jest ostateczna
i nie podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Może natomiast podlegać merytorycznej ocenie sądu pracy
w toku postępowania w sprawie zgodności z prawem rozwiązania
stosunku pracy.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 1998 r., w sprawie o sygn.
akt: I PKN 500/98 orzekł bowiem, że: Prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela mianowanego podlega kontroli sądu
pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy.

Projektowane zmiany
w zakresie oceny pracy nauczycieli
W projekcie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która ma
wejść w życie 1 stycznia 2014 r., proponuje się włączenie obligatoryjnej opinii rady rodziców w procesie oceny pracy nauczycieli.
Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły będzie
zobowiązany zasięgać opinii rady rodziców. Natomiast w przypadku dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, organ prowadzący
szkołę będzie zobowiązany zasięgać opinii rady szkoły, a w szkołach,
w których nie została utworzona rada szkoły – będzie zasięgał opinii
rady rodziców.

Sięgnij do źródeł:
art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1538),
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
4 art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
56, poz. 458 z późn.zm.),
5 art. 6a ust. 13 Karty Nauczyciela,
6 art. 5d ustawy o systemie oświaty.
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