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[poniższe dwa dodatki wyróżniamy jakoś – to nie jest zwykły tekst – jeden jest jakby technicznym 
tekstem do powyższego artykułu, drugi – scenariuszem konkretnej lekcji z wykorzystaniem tego, co w 
tekście] 

Dodatek 1. Oszacowanie przyspieszenia startującego samolotu 

Wyniki pomiarów wykonanych w czasie startu samolotu.  Kartonowa teczka (na rys. 1) odchyliła się 
o kat  od pionu. Siła bezwładności Fb (rys. 2) ma zwrot przeciwny do przyspieszenia samolotu. 

 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Schematyczny rysunek teczki odchylonej od 
pionu w czasie startu samolotu. Podane wartości 
odpowiadają maksymalnemu odchyleniu teczki 
przed oderwaniem sie samolotu od ziemi. 

Rys. 2. Rozkład sił działających na środek 
masy teczki. Fb – siła bezwładności, m – masa 
teczki, Q – ciężar teczki, a – przyspieszenie 
samolotu, g – przyspieszenie ziemskie. 

 

Układ odniesienia związany z samolotem poruszającym się z przyspieszeniem a jest układem 
nieinercjalnym. Na teczkę o masie m działa zatem siła bezwładności Fb = m a. Z podobieństwa 
trójkątów zaznaczonych na rysunkach wynika, że: 
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Po przekształceniu otrzymujemy wartość maksymalnego przyspieszenie startującego samolotu 
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To tylko próba oszacowania maksymalnego przyspieszenia startującego samolotu. Był to samolot 
typu AirBus A320. Otrzymany wynik może się znacznie różnić od danych technicznych.  

Podobne oszacowanie wartości przyspieszenia można wykonać w czasie deszczu, jeśli zaznaczymy na 
szybie ślad spływających strużek wody.  
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Wyłączeni z izolacji
– Dziecko niepełnosprawne dorastające w izolacji ma później problem z dostosowaniem się 
do otaczającego świata – o różnicach między edukacją integracyjną i włączającą, o przygo-
towaniu polskich szkół i nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz o wyzwa-
niach, jakie stawia w  tym zakresie resort edukacji rozmawiamy z  Joanną Wroną, dyrektor 
Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
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Konferencje, szkolenia, warsztaty

O przyszłość szkolnictwa zawodowego
Zapraszamy na  I  Ogólnopolską Konferencję: Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście 
relacji szkoła – rynek pracy. Wierzymy, że spotkanie to może stać się przełomowym wydarzeniem 
w dziejach szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Przemiany w edukacji zawodowej a uczenie się przez całe życie
Uczenie się staje się procesem całożyciowym za sprawą lawinowego przyrostu wiedzy, szybkich 
zmian technologicznych, zanikania wielu zawodów (kwalifikacji) i pojawiania się nowych, a więc 
z powodu dezaktualizacji wiedzy i umiejętności, jak też konieczności przystosowywania się do 
nowych oczekiwań oraz warunków życia i pracy.
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Multimedia

Zaprojektuj kalendarz z TKexe Kalender
Początek roku to  dobry czas na  wykona-
nie własnego, niepowtarzalnego ściennego 
kalendarza. Powinien nie tylko prezentować 
nasze ulubione fotografie, ale również infor-
mować o  rocznicach, imieninach bliskich 
i innych szczególnie ważnych dla nas datach. 
Z  darmowym programem TKexe Kalender 
to nic trudnego. W samouczku podpowiada-
my, jak to zrobić. 
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Nowe technologie i fizyka

Lekcja w tramwaju
Internet, e-podręczniki, zbiory zadań z roz-
wiązaniami, symulacje różnych zjawisk 
i  procesów, mobilne urządzenia i  serwi-
sy zachęcają do uczenia się w  dowolnym 
miejscu i  czasie. Nic jednak nie zastąpi 
prawdziwych eksperymentów, bez których 
nie da się zrozumieć i może nawet polubić 
fizyki. Przeprowadźmy lekcję fizyki w tram-
waju, autobusie czy w pociągu, aby zacie-
kawić uczniów i przybliżyć im takie pojęcia 
fizyczne jak układy inercjalne i  nieinercjal-
ne czy siły bezwładności.

28

Chmura dla edukacji

Wirtualna szafa, czyli Evernote
Został pomyślany jako elektroniczny notatnik. Z  czasem stał się jednak czymś więcej. 
Dla jednych Evernote jest wirtualną szafą, do której upchać można wszystkie notatki 
(odręczne i  elektroniczne), zdjęcia, filmy, a  nawet całe strony internetowe. Dla innych 
znakomitym narzędziem wspomagającym zarządzanie szkołą lub pomocą w  realizacji 
projektu edukacyjnego. Dla jeszcze innych – zwykłym notatnikiem.

36

Prawo i edukacja

Ustawa rekrutacyjna
Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., kwestionującego 
ustalanie zasad przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i  placówek 
w  drodze rozporządzenia ministra edukacji narodowej, jest ogłoszona 3 stycznia 
2014 r. obszerna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. W jej wyniku na grunt ustawy 
o  systemie oświaty przeniesione zostały regulacje dotyczące rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, szkół i  placówek. Zapoznaj się ze szczegółowym omówieniem nowych 
zasad i  trybu rekrutacji, a  także z  pozostałymi zmianami wprowadzonymi przez tzw. 
ustawę rekrutacyjną.
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Dziecko niepełnosprawne dorastające w izolacji ma później problem z dostosowaniem 
się do otaczającego świata – wskazuje Joanna Wrona, dyrektor Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wyłączeni z izolacji

Czym różni się edukacja włączająca od edukacji integracyjnej? 
Często oba modele są mylone.
Edukację włączającą, choć nie ma definicji w systemie 
prawnym, rozumiemy inaczej niż integracyjną. Ta 
druga ma określoną strukturę organizacyjną. Regula-
cje prawne wskazują liczbę uczniów pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych. W klasie integracyjnej zatrud-
nia się dodatkowego nauczyciela do współorganizo-
wania kształcenia integracyjnego. Szkoły lub oddzia-
ły integracyjne nie muszą się też znajdować w pobliżu 
miejsca zamieszkania ucznia. To samorząd decyduje, 
w której szkole taki oddział powstanie. Z kolei kształ-
cenie włączające to edukacja ucznia niepełnospraw-
nego w szkole ogólnodostępnej, najczęściej położonej 
najbliżej domu. Uczeń naturalnie uczy się w  klasie, 
w której uczą się jego koledzy z podwórka.

Szkoła integracyjna, z definicji, jest przygotowana 
na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego. Dysponuje 
odpowiednią kadrą i infrastrukturą. Czy w nowym modelu 
każda placówka będzie musiała się przygotować do 
przyjęcia uczniów niepełnosprawnych?

Każda szkoła powinna się przygotować do przyję-
cia ucznia niepełnosprawnego. Samorządy powinny 
zadbać o to, by we wszystkich szkołach zlikwidowa-
ne zostały bariery infrastrukturalne. Ważne jest też 
przygotowanie mentalne dyrekcji i nauczycieli, tak 
aby móc szybko znaleźć metodę pracy z uczniem 
niepełnosprawnym, kiedy tylko pojawi się w szkole.

Jak wygląda, a jak powinno wyglądać docelowo 
przygotowanie kadry?
Ministerstwo edukacji wskazuje, jak powinna być 
zorganizowana edukacja uczniów niepełnospraw-
nych. Od 2008 roku sukcesywnie wprowadzamy 
zmiany, które mają poprawić ich sytuację. Oczy-
wiście, mamy świadomość, ile pracy jeszcze przed 
nami, ale dążymy do tego, by stworzyć uczniom 
– zarówno zdrowym, jak i  niepełnosprawnym – 
odpowiednie warunki. Przed zmianą przepisów 
w 2010 roku dzieci w szkołach specjalnych i inte-
gracyjnych miały zagwarantowaną realizację indy-
widualnego programu edukacyjno-terapeutyczne-
go, był określony wymiar godzin rewalidacyjnych. 
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rozmawiał:
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Joanna Wrona
Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans  
edukacyjnych w Ministerstwie edukacji narodowej
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W szkołach ogólnodostępnych to wszystko opie-
rało się na  dobrej woli dyrektora i  nauczycieli. 
W  2010 roku zmienione zostało prawo, tak aby 
to nie była dobra wola kadry pedagogicznej, a obo-
wiązek. Jeśli w szkole pojawi się dziecko niepełno-
sprawne, szkoła musi od razu podjąć działania ma-
jące na  celu zapewnienie edukacji i  wychowania 
w sposób dostosowany zarówno do jego potrzeb 
rozwojowych, jak i możliwości psychofizycznych. 
Przepisy określają, w jaki sposób, co i w jakim wy-
miarze ma zapewnić szkoła.

Podejście do pracy z dzieckiem to jedno.  
Dużą barierą jest jednak często niedostosowana do uczniów 
niepełnosprawnych infrastruktura. Ten problem także zniknie?
Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków 
do nauki wynika z ustawy o systemie oświaty. Bez 
względu na to, czy dziecko jest niepełnosprawne, 
czy też zdrowe, szkoła ma mu stworzyć warunki do 
nauki. Oczywiście liczymy się z tym, że te zobowią-
zania mogą być kosztowne. Dlatego każdego roku 
w rezerwie subwencji oświatowej są środki na li-
kwidację barier architektonicznych. O te pieniądze 
mogą się ubiegać jednostki samorządu terytoirial-

nego, będące organami prowadzącymi szkoły. Są 
też inne źródła finansowania. 
Ważne jest także wsparcie nauczycieli, którzy 
nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z  dzieć-
mi niepełnosprawnymi. Ministerstwo zapewnia 
wsparcie w przeróżnej formie. Przygotowaliśmy 
szereg publikacji – jak pracować z dzieckiem, jak 
interpretować przepisy prawa. To  wszystko jest 
przekazywane nieodpłatnie, a  także publikowa-
ne na  stronach internetowych MEN i  Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. Oprócz tego przeprowadzili-

śmy bardzo dużo szkoleń i spotkań z dyrektora-
mi, nauczycielami, przedstawicielami kuratoriów, 
samorządów, uczelni pedagogicznych. Wszystko 
po to, aby pokazać, jak powinna być zorganizo-
wana edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Ogłaszamy też konkursy z wyko-
rzystaniem środków budżetowych. W ich ramach 
można podejmować działania na rzecz poprawy 
środowiska szkolnego uczniów niepełnospraw-
nych, czyli doposażyć szkołę i  przygotować na-
uczycieli do pracy z tymi dziećmi. W grę wchodzą 
też inne pomysły na  upowszechnianie edukacji 
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włączającej. Wspieramy takie działania udziela-
jąc honorowych patronatów MEN, a przedstawi-
ciele ministerstwa biorą udział w tych przedsię-
wzięciach.

Jak pani ocenia stan przygotowania szkół i nauczycieli? 
Z czym są największe problemy?
Najwięcej do zrobienia mamy w  zakresie zmia-
ny postaw nauczycieli. Jeszcze kilka lat temu 
było przeświadczenie, że  każde dziecko niepeł-
nosprawne powinno się znajdować w szkole spe-
cjalnej. Była zresztą taka praktyka – gdy dziecko 
otrzymywało z  poradni orzeczenie o  potrzebie 
kształcenia specjalnego, to z automatu wysyłane 
było do placówki specjalnej. Ta sytuacja się zmie-
niła, choć, niestety, przede wszystkim w przepi-
sach, a nie w mentalności wszystkich nauczycieli. 
Niektórzy z nich nadal hołdują zasadzie, że miej-
sce dziecka niepełnosprawnego jest w szkole spe-
cjalnej, bo tam ma specjalny program, dostęp do 
specjalistów itp.

Skąd takie przeświadczenie?
Czasami z niewiedzy. Nauczyciele, by pracować 
z  dziećmi niepełnosprawnymi, muszą wiedzieć, 
czym się charakteryzuje niepełnosprawność i jak 
dostosować metody pracy z  takim dzieckiem, 
gdzie szukać pomocy, z  jakiej literatury skorzy-
stać. Dlatego zmieniliśmy nie tylko przepisy, lecz 
przede wszystkim zmieniamy podejście do wspo-
magania szkół i placówek. Zmieniły się sposoby 
realizacji zadań poradni pedagogiczno-psycholo-
gicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bi-
bliotek pedagogicznych. To są trzy najważniejsze 
instytucje, na które szkoła może liczyć w trakcie 
realizacji codziennych zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych. Tam też najwięcej 
się zmieniło od strony prawnej. Przykładowo: 
kiedyś placówki doskonalenia nauczycieli mogły 
planować rodzaj wsparcia w sposób, jaki chciały 
– bez uwzględniania potrzeb lokalnych. Obecnie 
muszą brać pod uwagę diagnozę szkolną i do tego 
dostosować wsparcie. 

To dość skomplikowany mechanizm, bo wymaga 
nieustannego kontaktu na linii szkoła – poradnia – ośrodek 
doskonalenia – biblioteka pedagogiczna. Nie ma obawy, 
że gdzieś po drodze zaginie dziecko?
Każda poradnia ma w obszarze działania szkoły, 
w których uczą się dzieci niepełnosprawne. Przed 

zmianą przepisów także wspierały uczniów. Dziś 
ten zakres jest jednak bardziej zindywidualizowany 
i dostosowany do potrzeb konktretnego dziecka, 
szkoły, kompetencji nauczycieli. Dyrektor szkoły 
ogólnodostępnej, do której trafił uczeń niepełno-
sprawny, może zadzwonić do swego odpowiednika 
w poradni i wspólnie opracować sposób wsparcia. 
Ten kontakt jest więc bliższy. 

Jaka jest nowa rola biblioteki pedagogicznej?
Powinna udzielać wsparcia nauczycielom, wskazy-
wać jakich publikacji szukać, co warto przeczytać. 
Powinna też wspierać rodziców, przede wszystkim 
poprzez wskazywanie zasobów.

Jak instytucje przygotowują się do tej roli?
Zmiany zostały wprowadzone w 2013 roku, ale już 
wcześniej o tym sporo mówiliśmy. Mamy do dys-
pozycji środki unijne, gros materiałów i  szkoleń. 
Wprowadziliśmy też okres przejściowy na niektó-
re zmiany [do 2016 roku – przyp. red.], np. stwo-
rzenie sieci tematycznych. Będą to fora wymiany 
doświadczeń, zdobywania wiedzy, rozwiązywania 
problemów. Na przykład sieć dla nauczycieli języka 
polskiego pracujących z dzieckiem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
Okres przejściowy można wykorzystać na zdoby-
wanie wiedzy i dobre przygotowanie się do reali-
zacji zadań w nowej formie. Proponujemy zainte-
resowanym masę szkoleń organizowanych przez 
podległe MEN jednostki: Ośrodek Rozwoju Edu-
kacji i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Za-
wodowej i Ustawicznej, a także badań i publikacji 
przygotowywanych przez Instytut Badań Eduka-
cyjnych.

Korzystają z tej pomocy?
Tak. Projektów systemowych jest dużo i nauczycie-
le chętnie z nich korzystają. 

Jakie korzyści przynosi dziecku edukacja włączająca?
To  możliwość kształcenia się ze swoimi ró-
wieśnikami we własnym środowisku. Dzię-
ki temu dziecko może się integrować z  ko-
legami z  sąsiedztwa, ma wspólne szkolne 
tematy, tych samych znajomych na co dzień. Nie 
tak, jak w przypadku placówki oddalonej od domu.  
Co równie ważne – dziecko niepełnosprawne  
przestaje się czuć innym, jest w grupie rówieśniczej 
i przez to rozwija się lepiej, naśladuje rówieśników. 
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Korzyści mają też dzieci pełnosprawne: uczą się 
tolerancji, życia w otoczeniu niepełnosprawnych. 
Korzyści są też w dorosłym życiu. Dziecko niepeł-
nosprawne dorastające w izolacji ma później pro-
blem z dostosowaniem się do otaczającego świata. 
Oczywiście, w przypadku niektórych dzieci edu-
kacja włączająca nie jest dobrym rozwiązaniem. 
To  dotyczy dzieci z  niektórymi niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. W tym wypadku lepszym 
rozwiązaniem może okazać się szkoła specjalna. 
Oczywiście decyzję podejmują rodzice po  kon-
sultacji z  poradnią pedagogiczno-psychologicz-
ną. Rodzice powinni mieć pełną wiedzę, np. co 
może zapewnić dziecku szkoła ogólnodostępna, 
czy dziecko poradzi sobie z realizacją podstawy 
programowej, czy znajdzie pracę w danym zawo-
dzie po skończeniu szkoły. Dzieci w normie in-
telektualnej i upośledzone umysłowo w  stopniu 
lekkim realizują tę samą podstawę programową. 
W przypadku tych uczniów niepełnosprawnych 
modyfikowane są metody i  formy pracy. Dzieci 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym i  znacznym realizują odrębną pod-
stawę programową bez nauczania w  przedmio-
tach. Uczą się przede wszystkim funkcjonowania 
w  środowisku, samodzielności, przysposobienia 
do pracy. To wszystko rodzice powinni wiedzieć, 
zdawać sobie sprawę, do czego zmierzać.Chodzi 
o to, by rodzice nie mieli rozbudzonych nadziei 
względem dziecka, które nie ma szans ich spełnić. 

Czy tworząc system wzorowali się państwo na zagranicz-
nych przykładach?
Podpatrywaliśmy, jak edukacja włączającą wygląda 
w innych krajach europejskich. Musimy jednak pa-
miętać, że każdy z nich ma inną specyfikę. Są kraje, 
które od dawna realizują edukację włączającą, a są 
takie, jak np. Belgia, gdzie działa kierowanie dzie-
ci do kształcenia w szkołach specjalnych. Jesteśmy 
członkiem Europejskiej Agencji ds. Uczniów ze 
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Uczestni-
czymy w spotkaniach, dyskutujemy o problemach, 
wspólnie wypracowujemy rozwiązania.

Jest jakiś wzorcowy kraj?
Nie. Analizowaliśmy różne systemy, ale one wszyst-
kie dostosowane są do sytuacji kulturowej i spo-
łecznej danego państwa. W Niemczech np. otwar-
tość na osoby niepełnosprawne jest bardzo duża. 
U nas jest z tym gorzej, ale staramy się zmieniać te 

postawy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ba-
dania wśród nauczycieli na temat edukacji integracyj-
nej. Okazało się, że tylko 17 proc. nauczycieli ocenia 
pozytywnie ten model. To przykre, że tak niewielki 
odsetek ludzi z przygotowaniem pedagogicznym wi-
dzi pozytywy we włączaniu niepełnosprawnych do 
życia w społeczeństwie zdrowych ludzi. 

Powodem jest niewiedza?
Nie było to  elementem badań. Myślę jednak, 
że to lęk i nieprzygotowanie do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym, a  także konieczność zmian 
w  sposobie pracy. Może też ciągle pokutujące 
skojarzenie: niepełnosprawny = szkoła specjal-
na. Na pewno jest to sygnał, że ciągle mamy wiele 
do zrobienia.

To zadanie nie tylko dla ministerstwa edukacji i ośrodków 
doskonalenia nauczycieli, ale też dla uczelni pedagogicznych.
To duże wyzwanie. W 2012 roku MEN wspólnie 
z  Ministerstwem Nauki i  Szkolnictwa Wyższe-
go wypracowało nowe standardy kształcenia na-
uczycieli. Znalazły się w nich kwestie dotyczące 
umiejętności pracy z dzieckiem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Od 2012 roku takie 
obowiązkowe elementy kształcenia kandydatów 
na  nauczycieli są realizowane. Liczymy więc, 
że  kolejne roczniki nauczycieli będą już lepiej 
przygotowane do pracy – także z dyslektykami 
lub uczniami z chorobami przewlekłymi. 

Jaka jest rola nowych technologii w kształceniu dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Bardzo często umożliwiają dostęp do edukacji. 
Konferencja, którą organizowaliśmy w listopadzie 
ubiegłego roku, miała pokazać, jak nowe technolo-
gie są wykorzystywane w różnych krajach. Czasami 
jest to jedyny sposób komunikowania się, bo nowe 
technologie dają takie możliwości. Nowinki są też 
atrakcyjne dla ucznia i dlatego gros nauczycieli wy-
korzystuje je w codziennej pracy. 

Przed nami kolejna edycja Cyfrowej Szkoły.  
Obejmie uczniów niepełnosprawnych?
Oczekujemy, że program będzie obejmował dzie-
ci niepełnosprawne. Po pilotażu mamy informa-
cje co trzeba zmienić, by był bardziej dostępny dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami. To wszystko 
będzie analizowane i – jeśli to będzie możliwe – 
uwzględnione przez przygotowujących program.



Staœ ma piêæ lat i choruje na autyzm. Od trzech lat staramy siê, aby na jego
twarzy pojawi³ siê uœmiech. Dziêki Pañstwa pomocy Staœ bêdzie dalej móg³
korzystaæ z zajêæ rehabilitacyjnych (logopeda, pedagog specjalny, terapia SI
hipoterapia, basen). Wszystko to jest konieczne, aby Staœ zacz¹³ prawid³owo 
siê rozwijaæ i aby polubi³ nasz œwiat. Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ okazan¹ 
przez Pañstwa pomoc.

Przeka¿ 1%
KRS 0000186434
z dopiskiem Stanis³aw Cieœliñski 164/C

Przeka¿ darowiznê
Fundacja Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym „S³oneczko”
77-400 Z³otów, Stawnica 33A
nr: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem Stanis³aw Cieœliñski 164/C darowizna

Staœ

przeka¿
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O przyszłości 
szkolnictwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Kon-
ferencję: Przemiany w edukacji zawodowej w kon-
tekście relacji szkoła – rynek pracy, organizowa-
ną przez EduFakty – Uczę Nowocześnie i  Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia 
Praktycznego, która odbędzie się 11-12 kwietnia 
2014 roku w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym  
Magellan (Bronisławów k. Łodzi, ul. Żeglarska 
35/31, 97-320 Wolbórz).

Spotkanie to może się okazać przełomowym 
wydarzeniem w  dziejach szkolnictwa zawodo-
wego w Polsce. W trakcie konferencji poruszo-
ne zostaną najważniejsze tematy nurtujące śro-
dowisko dyrektorów i  nauczycieli pracujących 
w  szkołach zawodowych. Chcemy rozmawiać 
o  m.in. egzaminach zawodowych, nowej pod-
stawie programowej, doradztwie zawodowym. 
Wysłuchać pracodawców, zadać pytania przed-
stawicielom ministerstwa edukacji. Uczestnicy, 
podczas warsztatów, będą mogli też zapoznać 
się z  nowymi technologiami, które wkraczają 
pod szkolne strzechy. W trakcie, odbywających 

się równolegle, seminariów do dyspozycji dyrek-
torów będą też nasi eksperci. 

Mamy już potwierdzenie obecności wiceministra 
Tadeusza Sławeckiego (w MEN odpowiada za szkol-
nictwo zawodowe), ekspertów ministerstwa, Kra-
jowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowa-
rzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształ-
cenia Praktycznego. 

Miejsce konferencji wybieraliśmy bardzo długo, 
wnikliwie sprawdzając warunki. Dzięki temu uczestni-
cy konferencji będą pracować (i wypoczywać) w god-
nych warunkach. Do dyspozycji uczestników będą 
świetnie wyposażone sale, basen, spa i inne atrakcje. 

Aby spotkanie było nie tylko efektowne, ale przede 
wszystkim efektywne, do uczestnictwa w nim zaprosi-
liśmy też m.in. przedstawicieli pracodawców, kurato-
riów oświaty, samorządowców, dyrektorów Centrów 
Kształcenia Praktycznego, uczelni wyższych.

Koszt uczestnictwa w konferencji: 450 zł. Cena kon-
ferencji obejmuje nocleg, wyżywienie, uczestnictwo 
w bankiecie, komplet materiałów konferencyjnych.

Konferencje, szkolenia, warsztaty

listopad 2012

innowacyjna szkoła • innowacyjny nauczyciel • innowacyjny uczeń

Szczegóły na www.edufakty.pl

Kliknij po więcej...

www.edufakty.pl

w kontekście relacji szkoła – rynek pracy
Przemiany w edukacji zawodowej

I Ogólnopolska Konferencja: 



O przyszłości 
szkolnictwa zawodowego

Piątek, 11 kwietnia
Sesja wykładowa

Organizacja procesów uczenia się w świetle nowej podstawy programowej 
– przedstawiciel ministerstwa edukacji
Przemiany w edukacji zawodowej a uczenie się przez całe życie
– Janusz Moos
Potwierdzanie kompetencji w systemie wynikającym z Polskiej Ramy Kwalifikacji
– dr inż. Tomasz Saryusz – Wolski
Z prac nad modelowaniem systemu doradztwa zawodowego
– Małgorzata Sienna
PRZERWA KAWOWA
Rola monitorowania rynku pracy w projektowaniu zmian w szkołach zawodowych
– dr Elżbieta Ciepucha
Rola pracodawcy w organizacji procesu osiągania przez uczących się kompetencji  
zawodowych – Ryszard Mirys 
Nowe technologie w edukacji zawodowej 
Egzaminy zawodowe sumujące procesy osiągania kwalifikacji zawodowych 
– Danuta Zakrzewska
OBIAD
Egzaminy zawodowe w polskim systemie edukacji – dyskusja panelowa 
z udziałem przedstawicieli MEN, CKE, OKE CKP, dyrektorów szkół, pracodawców

Sobota, 12 kwietnia
Sesja warsztatowo-seminaryjna

Organizatorzy
•  Wydawca magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, 
•  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Partnerzy
•  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
• Instytut Badań Edukacyjnych,
•  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Ramowy program konferencji
11-12 kwietnia (piątek-sobota)

Centrum Kongresowo-Szkoleniowe Magellan, 
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz.

 
 
SEKCJA 1  Rola centrów kształcenia i placówek 

doskonalenia nauczycieli w dokonywaniu 
zmian w edukacji zawodowej 

SEKCJA 2  Organizacja procesów uczenia się w świetle 
nowej podstawy programowej  

SEKCJA 3  Organizacja procesów doradztwa edukacyjno‐
zawodowego i kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych 

SEKCJA 4  Wdrażanie zmodernizowanego Polskiego 
Systemu Kwalifikacji a uczenie się przez całe 
życie 

SEKCJA 5  Nowe technologie  w edukacji zawodowej 
 

SEKCJA 6  Nowe technologie  w edukacji zawodowej 
 

 

 
 

Z a p r a s z a m y  s e r d e c z n i e

Partnerzy technologiczni
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Rozważając ZMIANĘ jako podstawową cechę 
świata trzeba konstatować wielość źródeł infor-
macji (prasa, radio, telewizja, internet, szkoła). Do 
przeszłości należy więc traktowanie nauczyciela 
jako jedynego źródła wiedzy.

Przemiany w  edukacji zawodowej wynikają 
przede wszystkim z idei Europejskiej i Polskiej Ra-
my Kwalifikacji, zaleceń Parlamentu Europejskie-
go, a także potrzeb rynku pracy. Szczególnie waż-
ne dla tych ZMIAN są treści dokumentów 
dotyczące strategii organizacji procesów uczenia 
się przez całe życie oraz ustanowienia głównych 
celów polityki na rzecz uczenia się przez całe ży-
cie, między innymi: promowanie innowacyjności 
i kreatywności, ułatwianie transferu osiągniętych 
kwalifikacji i osiąganie nowych kwalifikacji, w tym 
ich aktualizacji . Istotę ZMIAN najlepiej sygnali-
zuje stwierdzenie, iż „w centrum zainteresowania 
polityki edukacyjnej na rzecz uczenia się przez ca-
łe życie stawiana jest osoba UCZĄCA SIĘ, a nie 
instytucja lub system edukacyjny”1.

Te stwierdzenia korelują z potrzebą marginali-
zowania paradygmatu w  edukacji wynikającego 
z przekazywania wiedzy jako produktu „od na-
uczyciela do ucznia” i  oczekiwania nauczyciela 
przekazania jemu przez ucznia przyswojonej wie-
dzy w celu oceny poziomu jej przyswojenia. Ten 
paradygmat „nauczania”, a w konsekwencji „prze-
kazywania wiedzy przez nauczyciela” implikuje 
metody ukierunkowane na  przyswajanie goto-
wych informacji oraz w konsekwencji informuje 
o  przeładowaniu szkoły formalnym, werbalnym 
nauczaniem i dominowaniu w niej statystycznej 
kultury edukacji2.

Rewolucja informatyczna, lawinowe przemia-
ny w technologiach i technikach pracy, a w efek-

cie przemiany w organizacji pracy wymagają do-
stosowania EDUKACJI do rzeczywistości 
zewnętrznej i  planowania rozwoju systemu 
kształcenia na bazie antycypowanej rzeczywisto-
ści, a  więc urealnienia ZMIAN EDUKACYJ-
NYCH z pełnym uwzględnieniem paradygmatu 
w  edukacji wynikającego z  założeń pedagogi-
ki konstruktywistycznej.

Ten paradygmat to uczenie uczenia się; samo-
dzielne pozyskiwanie przez uczącego się informa-
cji dla potrzeb rozwiązywania zadań – proble-
mów; wytwarzanie wiedzy przez uczących się 
w wyniku wykonywania przez nauczyciela czyn-
ności sterowniczych, a w szczególności czynności 
wynikających z  pełnionych ról wspomagających 
procesy samodzielnego uczenia się; uczenie się 
pracy w grupie, w tym grupowego rozwiązywania 
zadań zawodowych.

Skrótowo charakteryzowany paradygmat 
„konstruktywistyczny” znakomicie ukazuje pro-
ces uczenia się w  grupie poprzez rozwiązywa-
nie zadań.

 
Nowe wymiary edukacji zawodowej

• Tworzenie warunków do organizacji uczenia 
się poprzez wykonywanie zadań zawodowych 
(uczenie się w systemie modułowym – zadanio-
wym, integracja teorii i praktyki, zbliżenie proce-
su kształcenia do rzeczywistego procesu pracy, or-
ganizacja procesu uczenia się w  jednostkach 
modułowych oraz kształcenie w  systemie dual-
nym).

• Monitorowanie rynku pracy, określanie kwa-
lifikacji zawodowych aktualnie ważnych dla 
przedsiębiorstw i istotnych w najbliższej przyszło-
ści, transportowanie rzeczywistych zadań zawo-

Przemiany w edukacji zawodowej
a uczenie się przez całe życie
Uczenie się staje się procesem całożyciowym z  powodu lawinowego przy-
rostu wiedzy, szybkich zmian technologicznych, zanikania wielu zawodów 
(kwalifikacji) i pojawiania się nowych, a więc z powodu dezaktualizacji wiedzy 
i  umiejętności i  konieczności przystosowywania się do nowych oczekiwań 
oraz warunków życia i pracy. 

 1 m.in. zalecenia Parlamentu 

Europejskiego z 23.04.2008 

w sprawie ustanowie-

nia Europejskich Ram 

Kwalifikacji i strategii ucze-

nia się przez całe życie

 2 Ważne są rozważania 

na temat sygnalizowanego 

paradygmatu w edukacji 

prof. Stanisława Dylaka, 

Bogusława Śliwerskiego, 

Łukasza Turskiego, Wiktora 

Osiatyńskiego (m.in. dys-

kusja „Gazeta Wyborcza” 

1.09.2004, artykuł prof. S. 

Dylaka w pracy „Pedagogika 

w pokoju nauczycielskim” 

red. prof. K. Kruszewski, 2000)

tekst:  
Janusz Moos,  
Łódzkie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego

fo
t. 

ar
ch

iw
um
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dowych wyznaczających czynności pracownicze 
do edukacji zawodowej.

• Organizacja uczenia się poprzez wykonywa-
nie przez uczących się PROJEKTÓW, a więc sto-
sowanie przez organizatorów procesów eduka-
cyjnych metod projektowych wraz z  uczeniem 
się we współpracy z  innymi (praca edukacyjna 
w grupie).

• Kształtowanie umiejętności samodzielnego 
uczenia się poprzez pełnienie przez nauczycieli 
ról tutorskich, w  tym roli facylitatora – coacha, 
trenera, doradcy, a więc również przygotowanie 
nauczycieli do wykonywania czynności wspiera-
jących procesy samodzielnego uczenia się.

• Stosowanie w praktyce edukacyjnej procedur 
i zasad koncepcji konstruktywistycznej w proce-
sach uczenia się – osiągania przez uczących się 
kompetencji zawodowych w  tym sterowania 
czynnościami uczenia się na drodze indukcyjnej, 
od zadania zawodowego (działania praktycznego) 
do uogólnienia (procedury postępowania, algo-
rytmy, twierdzenia, zasady i in.).

• Kształtowanie gotowości uczącego się do 
wielokrotnego zmieniania i doskonalenia kwa-
lifikacji zawodowych, osiąganie wysokiego po-
ziomu elastyczności i mobilności zawodowej.

• Kształtowanie umiejętności manipulacyj-
no-motorycznych w ramach szkolnej edukacji 
przedzawodowej, które umożliwiają diagnozo-
wanie predyspozycji uczących się w gimnazjach 
do dalszego uczenia się w  szkołach zawodo-
wych.

• Organizowanie kształcenia zdalnego, w tym 
stosowania metod webquest w procesie pobiera-
nia informacji z INTERNETU podczas rozwiązy-
wania zadań.

Wśród założeń, które mają szczególne znaczenie 
dla uczenia się przez całe życie odnoszącego się do 
osoby uczącej się, trzeba wyróżnić następujące:

– tworzenie warunków do uznawania efektów 
uczenia się w trybie formalnym – prowadzonym 
przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową, 
w trybie pozaformalnym (dokształcanie, dosko-
nalenie ukształtowanych umiejętności, uczenie 
się w ramach edukacji „obok szkoły”, „poza szko-
łą”, na przykład poprzez udział w kursach, warsz-
tatach i  innych zajęciach edukacyjnych organi-
zowanych przez pracodawców i stowarzyszenia) 
i  w  trybie nieformalnym (poza instytucjami 
edukacyjnymi, bez udziału nauczyciela – samo-

uczenie się, doświadczenie osiągnięte w proce-
sie pracy zawodowej);

– równorzędne traktowanie efektów uczenia 
się uzyskanych niezależnie od miejsca, czasu 
uczenia się i sposobu/trybu uczenia się (formal-
ny, pozaformalny lub nieformalny);

– określanie kwalifikacji jako formalnego wy-
niku procesu potwierdzenia, iż dana osoba osią-
gnęła efekty uczenia się zgodnie z  określonymi 
standardami (zestaw efektów uczenia się, zgod-
nych z ustalonymi standardami, których osiągnię-
cie zostało formalnie potwierdzone przez upo-
ważnioną instytucję);

– promowanie idei uczenia się przez całe ży-
cie, w  tym eksponowanie wartości uczenia się 
w różnych sytuacjach i okresach życia (faza wzro-
stu, faza poszukiwań, faza wczesnej dojrzałości 
zawodowej, faza konsolidacji obejmująca różne 
rodzaje aktywności zawodowej – od 65 roku życia 
i faza identyfikacji nowych możliwości działania 
w formie selektywnego uczestnictwa i obserwato-
ra – od 65 roku życia), w  tym uczenia się po-
przez praktykę;

– dla praktyki kształcenia zawodowego szcze-
gólnie istotne stają się następujące kategorie edu-
kacyjne: KOMPETENCJA ZAWODOWA, KWA-
LIFIKACJA ZAWODOWA (zawód jako układ 
kwalifikacji, zawód prosty jednokwalifikacyjny); 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, włą-
czający szkołę zawodową w  system kształcenia 
ustawicznego – uczenia się przez całe życie; efekty 
uczenia się, w  tym JEDNOSTKI EFEKTÓW 
UCZENIA SIĘ.

Z sygnalizowanych założeń wynika, iż najważ-
niejsze jest to, co dana osoba wie i potrafi wyko-
nać (co umie), a nie w jakiej instytucji (szkole, in-
stytucji pozaszkolnej), czego i jak długo się uczyła.

Powyższe założenia znakomicie „konsumuje” 
edukacja mechatroniczna (interdyscyplinarny 
i transdyscyplinarny wymiar mechatroniki), która 
wyznacza cele edukacyjne, odmienne od „odtwa-
rzania i  kultywowania” na  rzecz wytwarzania 
przez uczących się wiedzy i orientowania edukacji 
dla zdatności do działania3. Właśnie termin 
„zdatność” znakomicie informuje o  wewnętrz-
nych stanach umysłu osiągniętych dzięki 
uczeniu się (kategorie wyników uczenia się są 
tożsame z kategoriami zdatności)4. Edukacja me-
chatroniczna w  wymiarze interdyscyplinarnym 
staje się wartościowym przykładem edukacji dla 

3 por. M. Gawrysiak, 

Edukacja mechatronicz-

na, Radom 1998, s. 40

  4 Do kategorii zdatności zali-

cza się wg K. Kruszewskiego 

umiejętności intelektualne 

(rozróżnienia, pojęcia kon-

kretne, pojęcia abstrakcyjne-

-definicyjne, reguły proste, 

reguły nadrzędne – roz-

wiązywanie problemów), 

strategie poznawcze, infor-

macje werbalne umiejętności 

motoryczne, postawy; por. 

M. Gawrysiak, op. cit., s. 40
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zdatności do działania. Składnikami tej edukacji 
dla zdatności są: wiedza (deklaratywna, procedu-
ralna, kontekstowa, faktograficzna), umiejętności 
jako zdolności do wykonywania zadań (kognityw-
ne, praktyczne), doświadczenie (osiągnięte 
w szkole, poza szkołą, przed szkołą), cechy osobo-
we. Edukacja mechatroniczna również jako edu-
kacja metatechniczna i edukacja dla zdatności do 
działania powinna łączyć ze sobą następujące 
podsystemy: edukacja dla samodzielności, eduka-
cja dla zatrudnienia, edukacja dla własnego roz-
woju, edukacja dla życia, edukacja dla świata, edu-
kacja dla przyjemności5.

Jednym z  najważniejszych modeli edukacyj-
nych, który orientuje system kształcenia    na uczą-
cego się, jest model szkoły jako miejsca uczenia 
się, a  nie miejsca nauczania przez nauczyciela, 
model, w którym dominują metody projektowe 
(uczenie się poprzez wykonywanie projektów), 
metody synektyczne umożliwiające wytwarzanie 
przez uczących się pomysłów rozwiązań proble-
mów i metody weryfikacji tych pomysłów oraz in-
ne metody zorientowane na uczenie się poprzez 
wykonywanie zadań pobranych z  rzeczywistego 
procesu pracy zawodowej.

Zmiany dokonywane w systemie edukacji za-
wodowej trzeba więc rozważać w kontekście naj-
ważniejszej odpowiedzi Unii Europejskiej 
na współczesne wyzwania cywilizacyjne sformu-
łowanej w  formie zaleceń Parlamentu Europej-
skiego i  Rady dotyczących Europejskich Ram 
Kwalifikacji, które stanowiły bazę informacyjną 
do tworzenia Polskich Ram Kwalifikacji.

Podstawowym elementem sygnalizowanej Ra-
my Kwalifikacji jest układ ośmiu poziomów kwa-
lifikacji, które stanowią ważne odniesienie umoż-
liwiające porównywanie kwalifikacji osiąganych 
w różnych krajach. Wyróżnione poziomy obejmu-
ją wszystkie obszary edukacji i wszystkie zakresy 
osiąganych kwalifikacji bez względu na  miejsce 
i czas procesu ich osiągania oraz odnoszą się wy-
łącznie do efektów uczenia się opisanych deskryp-
torami, czyli stwierdzeniami określającymi efekty 
uczenia się odpowiadające danemu poziomowi 
kwalifikacji. 

Komponentami każdej kwalifikacji są: wiedza – 
zbiór praktyk, faktów, zasad i teorii, w tym: wiedza 
deklaratywna – wiedzieć co (fakty i  koncepcje), 
wiedza proceduralna – wiedzieć jak (procedury, 
metody), wiedza kontekstowa – wiedzieć dlaczego, 

wiedza faktograficzna; umiejętności jako zdolno-
ści do wykonywania zadań – rozwiązywania pro-
blemów, w tym: umiejętności kognitywne (myśle-
nie logiczne, intuicyjne, kreatywne), umiejętności 
praktyczne (zręczność – sprawność, korzystanie 
z metod, materiałów, narzędzi, instrumentarium); 
kompetencje społeczne jako zdolności stosowa-
nia wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zin-
ternalizowanego systemu wartości.

Sygnalizowane deskryptory poziomu kwalifi-
kacji (ogólne stwierdzenia opisujące efekty ucze-
nia się mają charakter „generyczny”, czyli wskazu-
ją na  najbardziej istotną wiedzę – umiejętność 
„wspólną” dla wielu efektów uczenia się) tworzą 
ramy do opisu efektów uczenia się wymaganych 
do nadania kwalifikacji na określonym poziomie), 
na przykład: deskryptor drugiego poziomu „pod-
stawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie 
pracy lub nauki”, (wiedza), „podstawowe umiejęt-
ności praktyczne lub kognitywne potrzebne do 
korzystania z  istotnych informacji …” będzie 
w opisie dla danej dziedziny (mechatroniki) szcze-
gółowo omówiony.

Zmiany w  edukacji zawodowej w  kontekście 
Europejskiej i  Polskiej Ramy Kwalifikacji będą 
ukierunkowane na implementację modelu uzyski-
wania efektów uczenia się przez uczących się 
w trybie formalnym, pozaformalnym i nieformal-
nym, umożliwienie uczącym się w szkołach ogól-
nokształcących dla dorosłych osiągnięcie kwalifi-
kacji zawodowych, umożliwienie szkołom 
zawodowym organizacji kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych oraz na  tworzenie, we współpracy 
z  pracodawcami, ośrodków egzaminacyjnych 
oceniających uzyskane efekty uczenia się i nada-
jących kwalifikacje zawodowe. 

Szkoła zawodowa – najważniejsze miejsca uzy-
skania efektów uczenia się, które umożliwiają 
osiągnięcie kwalifikacji zawodowych, jest szcze-
gólnie wartościowym elementem kariery eduka-
cyjnej i zawodowej. Osiągnięcie kwalifikacji zawo-
dowych pozwala podjąć pracę zawodową, 
a ukończenie szkoły umożliwia również osiągnię-
cie wyższych poziomów kwalifikacji w  szkołach 
wyższych (m.in. w politechnikach). 

Dla potrzeb rozwiązań dydaktycznych w syste-
mie edukacji zawodowej i  w  odniesieniu do sy-
gnalizowanych przemian w  edukacji zawodowej 
szczególnie istotna jest (wspomniana już) organi-
zacja uczenia się poprzez wykonywanie zadań za-

  5 M. Gawrysiak, op. cit., s. 38
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wodowych. Istota kształcenia zadaniowo znako-
micie ogniskuje wszystkie najważniejsze 
i konieczne przeobrażenia w czynnościach peda-
gogicznych nauczycieli i  czynnościach zarząd-
czych dyrektorów szkół ukierunkowanych na wy-
twarzanie wiedzy przez uczących się i uczenie się 
poprzez wykonywanie zadań zawodowych.

Do procesów organizacyjno-edukacyjnych sty-
mulujących uczenie się przez całe życie, w tym nie-
zamierzone i nieformalne, należą między innymi:

1. Wprowadzenie do edukacji przedzawodo-
wej (uczenie się w szkole podstawowej i gimna-
zjum) procesów uczenia się techniki również 
w  wymiarze ekonomicznym, środowiskowym 
społecznym i humanistycznym (edukacja meta-
techniczna). 

2. Stosowanie w procesach uczenia się meto-
dy projektów.

3. Organizowanie procesów uczenia się w sys-
temie zadaniowym.

Do najważniejszych celów sygnalizowanego 
kształcenia zadaniowo-modułowego dla potrzeb 
osiągania przez uczących się kompetencji zawo-
dowych należą:

• Szybkie przystosowanie szkolnych systemów 
kształcenia do potrzeb rynku w zakresie nowych 
kwalifikacji zawodowych poprzez wymianę JED-
NOSTEK MODUŁOWYCH w przypadku zmian 
w technologiach i technikach pracy (zmiana treści 
zadań zawodowych) i  poprzez projektowanie 
kwalifikacji specjalistycznych przez pracodawców, 
które charakteryzuje duża zmienność.

• Organizacja aktywnego uczenia się w wyniku 
stosowania metody projektów i innych metod sty-
mulujących aktywność uczestników procesu 
uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodo-
wych. 

• Znaczące wartości dydaktyczne mają po-
szczególne etapy postępowania w ramach stoso-
wanej metody projektów, to jest: rozbudzenie za-
interesowania uczących się tematyką wynikającą 
z modułowych programów kształcenia zawodo-
wego i sugerowanie treści problemów do rozwią-
zania, zawieranie kontraktów z uczącymi się, ana-
liza proponowanych tematów projektów 
i ustalenie zakresu prac; wykonywanie zaplano-
wanych czynności (realizacja projektu w ramach 
kształcenia formalnego   i pozaformalnego), opra-
cowanie raportu, prezentacja – obrona rozwiązań; 
badanie poziomu ukształtowanych umiejętności.

Przygotowanie uczącego się do samodzielne-
go uczenia się jest jednym z najważniejszych za-
łożeń pracy szkoły innowacyjnej wdrażającej do 
praktyki edukacyjnej model kształcenia zadanio-
wo – modułowego. Samodzielne uczenie się może 
być urzeczywistnione w procesie organizowania 
kształcenia w poszczególnych jednostkach modu-
łowych (indywidualny tok kształcenia) lub w pro-
cesie rekwalifikowania swoich umiejętności, który 
wynika z przemian w technologiach i technikach 
pracy zawodowej. 

4. Kształtowanie umiejętności uczenia się 
poprzez wzmacnianie i  sterowanie procesem 
poznawczym na  czterech poziomach modelo-
wania.

Uczenie się uczenia staje się szczególnie waż-
nym procesem kształtującym gotowość uczenia 
się przez całe życie. Z pogłębionej refleksji edu-
kacyjnej dotyczącej tego procesu wynika, iż 
uczący się w szkole są rzadko zapoznani z mo-
delem procesu uczenia się, że  nie rozpoznają 
własnych strategii uczenia się, a  nauczyciele 
rzadko podejmują prace nad likwidowaniem 
problemów w uczeniu się uczących się w szko-
łach. Podjęcie prac nad uzmysłowieniem uczą-
cym się, że źródłem uczenia się może być bez-
pośrednie doświadczenie uczącego się jest 
szczególnie ważne dla wypracowania strategii 
uczenia się. Dokonywanie analizy własnych za-
chowań pozwala na „wytypowanie” tych reakcji, 
które umożliwiają osiągnięcie pożądanego efek-
tu (korzystanie z  własnego doświadczenia, 
wzmocnienie zachowań). Sterowanie przez na-
uczyciela procesem poznawania rzeczywistości 
na  różnych poziomach to  drugi, szczególnie 
ważny w edukacji zawodowej przebieg uczenia, 
który rozpoczyna się na  poziomie działania 
praktycznego (działania motoryczne, sytuacja 
praktyczna, analiza zadania zawodowego do 
wykonania, obserwacja zjawiska). Dalsze etapy 
procesu uczenia się to poziom modeli wyobra-
żeniowych (modele wyobrażeniowe przedmio-
tów, zjawisk, zdarzeń), poziom modeli symbo-
licznych, poziom uogólnień (zasady, opisy 
strukturalne zjawisk). Przebieg procesu uczenia 
się odbywa się więc na drodze uogólniania (od 
poziomu działania praktycznego do poziomu 
uogólnień) i  na  drodze konkretyzacji (od po-
ziomu uogólnień do poziomu działania prak-
tycznego).
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Państwa placówce udało się zakwalifikować do projektu  
Szkoły Kreatywnych Umysłów. Warto było? Co Pani sądzi 
o tym przedsięwzięciu?

Projekt Szkoły Kreatywnych Umysłów zdecydo-
wanie różni się od tych, z którymi się dotychczas 
spotkałam. Dużo wymaga od nauczyciela, ale także 
wnosi wiele w rozwój uczniów oraz buduje wizeru-
nek szkoły. Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom 
szkoła postrzegana jest jako nowoczesna i otwarta 
na ucznia.

Rozpoczynając przygodę z projektem musiałam 
zrewidować swoje metody pracy i planować zajęcia 
z dziećmi w oparciu o inne metody niż dotychczas. 
Nie było to zadanie łatwe, gdyż zajęcia należało do-
stosować do profili inteligencji uczniów, a dotych-
czas w ten sposób nie pracowałam. Innym wyzwa-
niem było wykorzystywanie podczas zajęć założeń 

TRIZ-Pedagogiki. Ważnym elementem projektu jest 
możliwość korzystania z technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Do chwili rozpoczęcia pracy nad 
projektem możliwości takie były bardzo ograniczone 
z powodu braku sprzętu. Ważne jest, że projekt skie-
rowano do wszystkich uczniów. Każde dziecko ma 
szansę rozwoju – zarówno zdolne, jak i to wymaga-
jące szczególnej pomocy.

Rodzice od początku byli zainteresowani projek-
tem. Już pierwsze zebranie, na którym zaprezento-
wałam tablicę multimedialną WIT (jeszcze na ścia-
nie) wywołało aprobatę dla projektu. 

Co udało się zyskać dzięki udziałowi w projekcie?
Zajęcia prowadzone w  ramach projektu 

to przede wszystkim praca z zastosowaniem no-
woczesnych technologii. Moja sala lekcyjna zosta-
ła wyposażona w  bogaty zestaw IT: laptop, pro-
jektor multimedialny, optyczną i mobilną tablicę 
multimedialną WIT. Dało to  możliwość nie tyl-
ko korzystania z  zasobów internetowych pod-
czas zajęć (filmy, zdjęcia itp.), ale także wykorzy-
stania multibooków oraz zadań interaktywnych.  
Szczególnie zadowolona jestem z  tablicy WIT 
(www.tablicawit.pl). To bardzo nowoczesny i pro-
sty w obsłudze sprzęt.

Ponadto otrzymałam wiele innych atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych. Dzięki nim na zajęciach 
przeprowadzam z  dziećmi różne eksperymenty. 
Dużą kreatywność wyzwalają drewniane klocki, 
klocki geometryczne, słomki konstrukcyjne oraz 
różnorodne modele do składania.

Szkoły Kreatywnych Umysłów to nie tylko sprzęt i oprogra-
mowanie. Czy Pani zdaniem wspomaga  
też merytorycznie nauczyciela?

Niewątpliwie pracę ułatwiają trzy programy, które 
zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

Szkoły Kreatywnych Umysłów 
i Nasze Oceny w praktyce
O korzyściach z udziału w projekcie, a  także o potencjale drzemiącym w dzienniku 
elektronicznym Nasze Oceny rozmawiamy z mgr Lucyną Kuryło, nauczycielką edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej.

rozmawiał:
Maciej Kułak
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mgr Lucyna Kuryło
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w nowej Wsi ełckiej
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oraz wskazują sposoby ich osiągania. Jest tu oczywiście 
także miejsce na kreatywność nauczyciela. W pracy 
nad projektem przydatny jest też kontakt z edukatora-
mi, którzy wspierają merytorycznie nauczycieli.

Wiele szkół przechodzi na elektroniczne zarządzanie. 
W większości są już dzienniki elektroniczne.  
Jak Pani ocenia ten produkt?

Z  dziennikiem elektronicznym dotychczas nie 
miałam styczności. Otrzymany dziennik Nasze Oce-
ny oceniam jako produkt bardzo dobrze spełniają-
cy swe zadanie. Doskonale wspomaga pracę szkoły 
i nauczyciela. Ułatwia dokumentowanie, przeprowa-
dzanie analiz i diagnoz. Obsługa systemu jest bardzo 
prosta, powiedziałabym nawet – intuicyjna. Do użyt-
kowania zachęca także szata graficzna.

Jak wyglądał pierwszy kontakt z dziennikiem? 
Z czym miała Pani najwięcej problemów i jak udało się  
je przezwyciężyć?

Początkowo rzeczywiście trochę się bałam dzien-
nika elektronicznego, gdyż wydawało mi się, że je-
go obsługa jest skomplikowana i wymaga większych 
umiejętności informatycznych niż moje. Bałam się, 
że to mnie przerośnie i po prostu nie będę umia-
ła nic zrobić. Tymczasem okazało się, że  obsługa 
dziennika jest prosta i nie sprawia mi żadnych pro-
blemów. Przyznam, że nie przeczytałam nawet całej 
instrukcji, bo wydawała się mi zbyt długa. 

W sytuacjach niepewnych, np. kiedy musiałam 
usunąć ucznia z  klasy, ale chciałam zachować je-
go dane, zwracałam się o pomoc do pracowników 
Działu Obsługi Klienta i natychmiast ją otrzymy-
wałam. 

Jak zmieniła się Pani praca dzięki  
dziennikowi elektronicznemu?

Dziennik elektroniczny umożliwia generowanie 
różnych statystyk i podsumowań, a więc tego, czego 
nie lubię robić samodzielnie. Mogłam m.in. w spo-
sób łatwy i szybki przeprowadzić diagnozę uczniów 
klasy pierwszej. Tym samym zaoszczędziłam wie-
le czasu. Dziennik elektroniczny ułatwił mi pracę 
w kontaktach z rodzicami. Są oni na bieżąco infor-
mowani o postępach swoich dzieci, wiedzą, co się 
dzieje w klasie. Najbardziej cieszą mnie doskonale 
opracowane materiały na wywiadówkę. Informacje 
o postępach uczniów są przedstawione w zrozumia-
ły dla rodziców sposób. Wystarczy systematycznie 
wpisywać oceny ucznia.

Największe zalety dziennika elektronicznego?
Dziennik jest bardzo dobrze przemyślanym 

narzędziem. Już na  początku użytkowania zwra-
ca uwagę przejrzysta szata graficzna. System jest 
łatwy w  obsłudze, tak jak już wspominałam, nie 
czytając instrukcji bez problemów zaczęłam go 
obsługiwać. Dodam w  tym miejscu, że nie mam 
żadnych większych umiejętności informatycznych, 
a  w  mojej dotychczasowej pracy bardzo rzadko 
posługiwałam się nowoczesnymi technologiami. 
Dzięki dziennikowi następuje bardzo szybka wy-
miana informacji między szkołą a rodzicami. Jako 
wychowawca cenię to sobie bardzo. Jak już wspo-
minałam, Nasze Oceny oferują wychowawcy wszel-
kiego rodzaju statystyki, a także (w przypadku klas 
1-3) diagnozy oraz ocenę opisową. Zwłaszcza ta 
ostatnia, jak wszyscy wiedzą, to dla wychowawcy 
mozolna i długa praca. E-dziennik robi to za nas. 
Poza tym, mogę w każdym momencie wysłać wia-
domość do rodziców ucznia i poinformować ich 
o postępach w nauce lub zachowaniu. Dziennik nie 
tylko umożliwia drukowanie materiały na wywia-
dówkę, ale także przenosi informacje do arkuszy 
ocen i automatycznie generuje świadectwa.

E-dziennik bardzo ułatwia monitorowanie pod-
stawy programowej, gdyż przy tematach lekcji jest 
możliwość wyboru, jaki punkt podstawy programo-
wej jest realizowany podczas zajęć. Oczywiście jest 
pełna zgodność z najnowszą podstawą programową 
zatwierdzoną przez MEN.

Jak rodzice i uczniowie postrzegają ten sposób 
komunikacji ze szkołą?

Dziennikiem posługuję się od września 2013 r. 
W  klasie mam 18 uczniów. 15 rodziców otwiera 
dziennik elektroniczny, trzy rodziny nie mają dostę-
pu do internetu. Uczniowie naszej szkoły to miesz-
kańcy wsi. Rodzice mają utrudniony dojazd do 
szkoły, a e-dziennik jest narzędziem, które bardzo 
ułatwia im kontakt z placówką i wychowawcą.

Na ostatnim spotkaniu z rodzicami otrzymałam 
informacje, że oprócz codziennych ocen ucznia, ro-
dziców bardzo interesują zakładki Aktualności klasy 
oraz Kronika klasy. Staram się zamieszczać tam ak-
tualne informacje i zdjęcia, aby rodzice wiedzieli, co 
dzieje się w naszej klasie. 

E-dziennik Nasze Oceny jest doskonałym narzę-
dziem, które jest przydatne w  jednakowej mierze 
nauczycielom, jak i rodzicom. W obydwu przypad-
kach bardzo dobrze spełnia swoją rolę.



Zadzwoń i umów się  
na prezentację w Twojej placówce.

801 700 102 lub 41 366 57 91

50 osób, które jako pierwsze umówią się na prezentację do końca kwietnia 2014 roku,  
otrzyma od nas 3 numery magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie (wydania papierowe).

Plan lekcji Ocena opisowa

ŚwiadectwaSekretariat

Diagnoza pedagogiczna

www.naszeoceny.pl
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Od roku blisko 50 szkół w różnych regionach kra-
ju aktywnie realizuje innowacyjny projekt Szkoły Kre-
atywnych Umysłów. To przełomowe doświadczenie dla 
nauczycieli i uczniów.

 – Zawsze poszukiwałam skutecznych metod na-
uczania. Traktowanie dziecka jako twórcy jest zapisane 
w moich działaniach, innowacjach i programie autor-
skim od co najmniej 20 lat – wyjaśnia powody przystą-
pienia do projektu Jadwiga Sowińska. – Zauważyłam, 

że współbrzmi on z moimi wypróbowanymi i realizo-
wanymi przez długie lata pomysłami i z ogromnymi 
nadziejami wpisałam się w jego realizację.

Nauczycielka z Opola, podobnie jak kilkudzie-
sięciu innych pedagogów, szybko przekonała się, 
że  warto było przejść skomplikowaną procedu-
rę rekrutacji, warto mieć pasję i  trochę szczęścia.  
Do projektu zakwalifikowano 48 placówek z całej 
Polski. Chętnych było kilka razy więcej.

Dzięki projektowi Szkoły Kreatywnych Umysłów nauczyciele zyskali dostęp do narzędzi, 
o których wcześniej mogli tylko marzyć. – Otrzymaliśmy zestaw składający się 
z laptopa, projektora multimedialnego, optycznej i mobilnej tablicy multimedialnej 
WIT, a także dostęp do dziennika elektronicznego. Dzięki temu mogłam po 
raz pierwszy wykorzystać na zajęciach możliwości multibooka i wprowadzać 
działania interaktywne – przyznaje Jadwiga Sowińska z Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi PSP nr 5 w Opolu.

Nowocześnie,  
kreatywnie, skutecznie

www.kreatywneumysly.pl 
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Atrakcyjnie i skutecznie
– Program nauczania opracowany w  ramach 

projektu daje szansę na rozwój zainteresowań, wy-
łuskiwanie talentów, inspirowanie do działań twór-
czych i wyzwalanie kreatywności. Otwiera możli-
wość szerokiej indywidualizacji pracy z dzieckiem 
– wylicza zalety Jadwiga Sowińska.

I dodaje: – Pozwala też wyjść naprzeciw potrze-
bom uczniów z problemami w nauce i wspierać ich 
rozwój. A jednocześnie umożliwia wykorzystanie 
talentów tych najzdolniejszych.

Jak wskazuje Wioletta Kawecka, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach biorącej 
udział w programie SKU, dzięki nowym metodom 
kształcenia, uczniowie szybciej uczą się też pracy 
w  grupie. – Sukcesywnie nabywają umiejętności 
wzajemnej współpracy i słuchania innych, a wyko-

rzystywane pomoce dydaktyczne umożliwiają im 
poznawanie otaczającej rzeczywistości, np. poprzez 
obserwację czy prowadzenie doświadczeń.

By wesprzeć uczestników projektu przewidzie-
liśmy – mówi Edyta Kraska, dyrektor projektu 
Szkoły Kreatywnych Umysłów – szkolenia z pla-
nowania sytuacji edukacyjnych, metody projektu 
jako narzędzia integracji, zastosowania IT w na-
uczaniu międzyprzedmiotowym, teorii inteli-
gencji wielorakich w  diagnozie pedagogicznej, 
TRIZ-pedagogiki (Teoria Rozwiązywania Inno-
wacyjnych Zadań).

To wsparcie metodyczne na każdym etapie re-
alizacji projektu doceniają nauczyciele. – Wska-
zówki, przesyłane często drogą e-mailową, po-
rządkują naszą aktywność w  zakresie projektu. 
Niezwykle istotna jest natychmiastowa reakcja, 
stała gotowość do niesienia pomocy i trafność pod-
powiedzi przy każdym pojawiającym się problemie 
– wskazuje Jadwiga Sowińska.

Już po kilku miesiącach nauczyciele zauważyli 
wzrost zaangażowania uczniów, ich większy zapał 
do nauki i chęć poznawania. – Niecierpliwe pyta-
nia (Kiedy znowu będziemy przeprowadzać do-
świadczenia? Kiedy wreszcie skonstruujemy ro-
bota i  dokonamy obserwacji przez mikroskop?) 
świadczą o  gotowości do eksperymentów różne-
go rodzaju. Są również dowodem na trafny dobór 
pomocy do nauczania – przekonuje nauczycielka 
z Opola. – Już narodziły się pomysły, jak projek-
tować zajęcia z zastosowaniem TIK (jak w spójny 
sposób ująć treści edukacji matematycznej, przy-
rodniczej, technicznej, komputerowej i elementów 
przedsiębiorczości, jak wykorzystywać założenia 
TRIZ – Pedagogiki). 

Przed uczestnikami projektu ciągle jednak du-
żo pracy. Każda ze szkół wdraża opracowane w ra-
mach projektu trzy programy dydaktyczne, w tym 
innowacyjny program nauczania dla edukacji 
wczesnoszkolnej i dwa programy zajęć pozalekcyj-
nych zwiększających szanse edukacyjne uczniów 
zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Sprzęt plus pomysł
Ułatwieniem ma być nowoczesny sprzęt, który 

w ramach projektu trafił do szkół. Dzięki niemu 
klasy zamieniły się w  prawdziwe sanlukańskie 
pracownie (nazwa nawiązuje do włoskiej Accade-
mia di San Luca, która w XVI wieku, jako pierw-
sza na  świecie, zastosowała metodę projektu).  

www.kreatywneumysly.pl
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Promocja

Wyposażenie, w połączeniu z pomysłowością i przy-
gotowaniem nauczycieli, daje uczniom możliwość 
zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie.  
– Dzięki przystąpieniu do projektu moja sala lekcyjna 
została wyposażona m.in. w laptop, projektor, tabli-
cę multimedialną WIT – wylicza Wioletta Kawecka. 
– Pomoce dydaktyczne są wykorzystywane nie tylko 
na zajęciach, ale także podczas przerw śródlekcyjnych.

Ważnym elementem wyposażenia jest dziennik 
elektroniczny Nasze Oceny. Część nauczycieli obawia-
ła się takiej rewolucji w poukładanym, zawodowym 
życiu. Jak się później okazało – niepotrzebnie. Nauczy-
ciele biorący udział w projekcie szybko zaadaptowali 
do szkolnej rzeczywistości rozwiązanie zaproponowa-
ne przez Grupę Edukacyjną S.A. – Dziennik elektro-
niczny to  skuteczne narzędzie wspomagające pracę 
szkoły. Pomaga dyrektorowi i nauczycielowi w doku-
mentowaniu pracy dydaktycznej, przeprowadzaniu 
analiz, komunikacji z rodzicami – wylicza zalety roz-
wiązania Henryka Cisowska, dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Oblęgorku.

Dziennik Nasze Oceny ponadto daje możliwość 
zebrania wszystkich niezbędnych informacji w jed-
nym miejscu, a jego użytkownikom stwarza możli-
wość szybkiego i łatwego kontaktu. 

– Moduły wiadomości, kronika klasy i szkoły 
oraz aktualności sprawiają, że  cała społeczność 
szkolna jest na  bieżąco powiadamiana o  intere-
sujących wydarzeniach. W  konsekwencji dzien-
nik zwiększa aktywność uczniów i włącza rodzi-
ców w proces edukacyjny dzieci. System zdejmuje 
z  nauczycieli i  kadry zarządzającej szkołą część 
obowiązków administracyjnych, co zwiększa ich 
zaangażowanie w  sam proces dydaktyczny. Do 
pełnego i sprawnego korzystania z dziennika elek-
tronicznego nie jest potrzebna zaawansowana zna-
jomość obsługi komputera – przekonuje Monika 
Szydłowska, przedstawicielka Grupy Edukacyjnej 
S.A., producenta systemu Nasze Oceny.

Przy wyborze oprogramowania warto też zwrócić 
uwagę na indywidualne potrzeby szkoły. – A te uza-
leżnione są oczywiście m.in. od wielkości placówki, 
jej infrastruktury informatycznej czy potrzeb kadry 
dydaktycznej – wylicza Monika Szydłowska. – Nasz 
system to nie tylko dziennik, ale również: plan lekcji, 
diagnoza pedagogiczna, ocena opisowa, świadectwa, 
sekretariat. Grupa Edukacyjna S.A. wspiera dyrekto-
rów w zakresie wdrożenia i obsługi – dodaje Monika  
Szydłowska. – Zachęcamy do rozpoczęcia przygody 
z systemem Nasze Oceny.

Dla dyrektora i sekretariatu:
•  Monitorowanie podstawy programowej i statystyk 

pracy nauczycieli
• Zastępstwa
•  Generowanie zestawień, analiz, raportów oraz 

wykresów postępów dziecka w nauce
• Ustalanie planów zajęć nauczycieli i planów lekcji
• Możliwość publikacji ogłoszeń szkolnych.

Dla nauczyciela:
• Dodawanie ocen i sprawdzanie frekwencji
•  Ocena opisowa, kształtująca oraz diagnoza 

gotowości szkolnej
• Wgląd w plany lekcji
• Przygotowanie oraz wydruk świadectw i arkuszy ocen
•  Kronika klasy, tworzenie ogłoszeń szkolnych 

i klasowych
• Komunikacja z rodzicami i dyrekcją
• Wydruk zestawień i kart ucznia na wywiadówki

Dla rodzica:
• Wgląd we frekwencję, oceny, uwagi oraz plany lekcji
• Usprawiedliwianie nieobecności
• Kronika klasy i szkoły
•  Możliwość otrzymywania SMS-ów z informacjami 

o ocenach

Dla ucznia:
• Wgląd w postępy w nauce oraz w plany lekcji
• Informacje z życia klasy i szkoły
•  Komunikacja z kolegami z klasy  

oraz pracownikami szkoły
www.naszeoceny.pl

Zalety dziennika elektronicznego 
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tekst:  
Anna Koludo
Łódzkie Centrum  
Doskonalenia  
Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego

Zaprojektuj kalendarz 
z TKexe Kalender
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Początek roku to dobry czas na wykonanie własnego, niepowtarzalnego ściennego kalen-

darza. Powinien nie tylko prezentować nasze ulubione fotografie, ale również informo-

wać nas o  rocznicach, imieninach bliskich i  innych szczególnie ważnych dla nas datach. 

Pomysł na wykonanie takiego kalendarza sprowokował mnie do poszukania w internecie 

ciekawego i  darmowego oprogramowania. Wśród rozlicznych przetestowanych przeze 

mnie aplikacji moją uwagę zwrócił program TKexe Kalender – z powodu swojej prostoty 

i możliwości odpowiadających moim wymaganiom.

Program jest dostępny w wielu miejscach w sieci (np. http://tkexe-kalender.en.softonic.com), dla różnych syste-
mów operacyjnych.

Wskazówka
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Jeśli interesuje nas kalendarz podzielony na poszczególne miesiące, wybieramy pierwszy 
rodzaj, a więc Kalendarz miesięczny (jeden miesiąc na stronie). 

Krok 1 
Wybór rodzaju kalendarza.
Po zainstalowaniu programu można go uruchomić i przystąpić do tworzenia nowego 
kalendarza. W tym celu należy otworzyć nowy plik (Plik/Nowy plik), a następnie doko-
nać wyboru rodzaju kalendarza. Poniższa ilustracja pokazuje możliwości programu.

Krok 2 
Wybór układu graficznego.
Wydaje się, że najbardziej interesującym i jednocześnie typowym jest kalendarz miesięczny. 
Na każdej stronie kalendarza znajdują się dni danego miesiąca w podziale na tygodnie. 
Kolorystyka i wstawiane do niego obrazy zależą jedynie od inwencji twórczej autora. 
Po dokonaniu wyboru rodzaju kalendarza, program automatycznie otwiera okno Rozmiar 
strony. Należy w nim określić rozmiar kalendarza, miejsce drukowania oraz podjąć decyzję 
o układzie graficznym. Układ poziomy sprzyja prezentacji pejzaży, zaś pionowy – portretom. 
W przypadku wyboru opcji Drukuj na drukarce lokalnej będzie istnieć potrzeba ustalenia 
rozmiaru wydruku w pikselach lub dopasowania rozmiaru wydruku do rozmiaru papieru.

Krok 3 
Wybór okresu.
Po zatwierdzeniu rozmiaru i układu program wymaga od nas podania zakresu czasowego 
kalendarza. Najczęściej obejmuje on poszczególne miesiące roku od stycznia do grudnia. 
Dodatkowo, dla tego typu kalendarza projektowana jest okładka.

Krok 4 
Wybór szablonu.
W kolejnym kroku warto zastanowić się nad wyglądem graficznym projektowanego 
kalendarza. Autorzy oprogramowania proponują nam kilka wzorców graficznych: black, 
classic, columns, pic_background, romantic.  Warto przyjrzeć się poszczególnym 
szablonom i wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym gustom. Autor kalendarza 
w każdej chwili będzie mógł dokonywać zmian, ingerując w ten sposób w projekt gra-
ficzny kalendarza. Poniższe ilustracje prezentują kolejno układ black oraz układ classic.
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Po wybraniu szablonu należy potwierdzić wybór poprzez kliknięcie w przycisk Użyj 
zaznaczonego szablonu. Wtedy program automatycznie wygeneruje 13 stron  
kalendarza. Na każdej z nich zostanie wstawione domyślne zdjęcie i zostaną wygenero-
wane poszczególnie dni w podziale na tygodnie. Od tego momentu następuje właściwy 
proces projektowania kalendarza. 

W przypadku pojawienia się widoku interfejsu programu w języku obcym, np. w języku 
angielskim, można dokonać jego zmiany: wywołujemy polecenia Language (Język) w 
menu Settings (Ustawienia) i wybieramy z listy polski.

Zmiana języka nie spowoduje zmiany wyglądu interfejsu programu. Pojawią się jedynie 
menu i polecenia przetłumaczone na język polski. 

Krok 5 
Zdefiniowanie ważnych dni.
Oprogramowanie przydziela poszczególnym dniom w miesiącu odpowiednie dni tygo-
dnia. Domyślnie jest zróżnicowana kolorystyka dni wolnych od pracy (sobót i niedziel). 
Pozostałe istotne dni w roku powinien zdefiniować autor. Oprócz powszechnie znanych 
dni świątecznych, dla każdego z nas istnieją dni szczególnie ważne, związane chociażby 
z imieninami lub urodzinami bliskich nam osób. Dla tych właśnie dni można zaprojekto-
wać specyficzny sposób ich prezentacji. Można więc poszczególnym datom nadać wybra-
ny kolor, rozmiar i rodzaj czcionki oraz dodać ich opisy. Aby zaprojektować ważne dni 
należy wybrać z menu Ustawienia polecenie Ważne dni.
Po jego wywołaniu pojawi się okno Ważne dni, które można zaprojektować indywidu-
alnie dla projektowanego kalendarza. W tym celu należy je dodać korzystając z przycisku 
Dodaj po prawej stronie okna lub wprowadzić do własnej biblioteki ważnych dni korzy-
stając z przycisku Dodaj po lewej stronie otworzonego okna. Drugi sposób wymaga 

dodatkowo uaktualnienia poszczególnych dni w projektowanym kalendarzu poprzez ich zazna-
czenie na liście w lewym oknie i skopiowanie przy pomocy przycisku podwójnej strzałki znajdu-
jącej się pomiędzy obydwoma oknami. Po obu stronach okna widoczny jest również przycisk 
Czcionka. Pozwala na zaprojektowanie specyficznego wyglądu Ważnych dni w kalendarzu. 
Dodatkowo należy pamiętać o wypełnieniu pól o nazwie Tekst. Dodany w tych polach opis 
zostanie przeniesiony do projektowanego kalendarza. Dzięki tak zaprojektowanym Ważnym 
dniom będziemy na pewno pamiętać o imieninach najbliższych.

Proces wstawiania własnych elementów graficznych zapewnia w oknie Obrazy przycisk 
Otwórz obraz. Za pomocą odpowiednich widocznych w oknie funkcji można modyfiko-
wać rozmiar i położenie wstawionych obrazów. Zmiana położenia obrazu w kalendarzu 
może polegać na jego przesunięciu lub obróceniu o dowolny kąt. Ponadto można zasto-
sować dodatkowe efekty prezentujące wybraną grafikę. Należą do nich różnego rodzaju 
obramowania i maski. Wystarczy w polu Efekty wskazać wybrany i ewentualnie dobrać 
dla niego odpowiednie parametry.

 X  Efekt zaprojektowanych ważnych dni może 

być następujący:

Krok 6 
Wstawianie elementów graficznych.
Do kalendarza można dodać własne zdjęcia i wykorzystać efekty graficzne, które umożli-
wiają prezentację zdjęć w sposób niekonwencjonalny.  
Wstawienie własnych obrazów zapewnia opcja Obrazy z menu Elementy. 
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Przykładowo, dla efektu maskowanie z opcją frame02 grafika w kalendarzu przedstawia się 
w następujący sposób:

Na każdą stronę kalendarza można wstawić maksymalnie 20 obrazów. Każdy wstawiony 
obraz ma swój numer. Licznik wstawianych elementów graficznych znajduje się również 
w oknie Obrazy, w jego górnej lewej części. Autor kalendarza dokonuje zmiany pola  
Nr obrazu w celu edycji i modyfikacji już wstawionych obrazów lub w celu wstawienia 
kolejnych. Korzystając z możliwości okna Obrazy można na przykład przygotować cieka-
wy kolaż rodzinnych zdjęć.

Prezentowany przykład przedstawia układ czterech wstawionych obrazów, w któ-
rych zastosowano różne efekty, wielkości i sposób położenia. 
Oprócz zdjęć i rysunków do kalendarza można wstawiać prostokąty. Wydawałoby 
się, że jest to element zbyteczny. Jednak nie. Może bowiem stanowić tło dla wielu 
elementów zaprojektowanych w kalendarzu, chociażby dla nazwy miesięcy, dni 
tygodnia, a także innych opisów, o edycji których za chwilę będzie mowa. Podobnie 
jak w przypadku wstawiania obrazów, na każdą stronę kalendarza można wstawić 
maksymalnie 20 prostokątów. Wstawiania i edycji prostokątów można dokonać 
poprzez wywołanie polecenia Prostokąty z menu Elementy. Edycja prostokątów 
polega na nadaniu im odpowiednich cech, takich jak: wielkość, stopień przezroczy-
stości, kolor, kąt obrotu oraz zaokrąglenie narożników. Aby tworzony prostokąt był 
widoczny w projektowanym kalendarzu, należy zaznaczyć pole Pokaż prostokąt 
w oknie Prostokąty. 

Krok 7
Projektowanie kolorystyki tła.
Warto zaznaczyć, iż w menu Elementy występują opcje odpowiedzialne za kolory-
stykę poszczególnych elementów kalendarza. Funkcje Górna część tła i Dolna 
część tła odpowiadają za wybór koloru odpowiednio górnej i dolnej części tła 
kalendarza. Jako tła dla poszczególnych stron kalendarza można użyć gradientu 
wybranych kolorów lub gotowej tekstury. 

Krok 8
Elementy tekstowe.
Program dysponuje możliwością wstawiania 40 pól tekstowych na każdej stronie 
kalendarza. Oprócz numeracji kolejnych dni, nazw dni tygodnia i miesięcy, autor 
kalendarza może wstawić dodatkowe napisy – związane choćby z prezentowanymi 
w kalendarzu zdjęciami – poprzez wywołanie funkcji Pole tekstowe w menu 
Elementy. W oknie Pole tekstowe można wprowadzić tekst oraz określić wszyst-
kie parametry czcionki i sposób wyrównania tekstu w polu tekstowym, stopień 
przezroczystości oraz położenie tekstu. 

W przypadku wprowadzonych automatycznie tekstów i liczb, można dokonać 
modyfikacji ich wyglądu dokonując wyboru rodzaju i koloru czcionki w menu 
Elementy w oknach Miesiąc/rok, Nazwy dni, Dni robocze, Święta.
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Multimedia - samouczek

Po zakończeniu prac nad kalendarzem należy go oczywiście zapisać. Całość projektu jest 
przechowywana w plikach *. mdb i taki plik otrzymamy po wywołaniu funkcji Plik/
Zapisz jako. Przygotowując go jednak do wydruku należy wybrać opcję Zapisz cały 
kalendarz jako obrazy. 

Zastosowanie tej funkcji spowoduje wygenerowanie 13 plików zapisanych w formacie 
graficznym. Użytkownik może wybrać jeden z trzech formatów: jpg, bmp lub png.  
Pliki zostaną zapisane we wskazanym przez autora folderze i będą gotowe do wydruku.

Reklama
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W tegorocznej edycji najstarszego w Polsce programu CSR 
wspierającego edukację wzięło udział ponad 6 tys. uczniów. 
Jurorzy oceniający nadesłane przez uczestników filmy dotyczące niemarnowania 
żywności nie mieli łatwego zadania. – Uczestnikom chciałbym pogratulować przede 
wszystkim pomysłowości – mówi Robert Makłowicz, podróżnik i krytyk kulinarny. 
– Takie konkursy, jakie organizuje Tesco, pokazują, że możemy zmieniać świat. To 
jest piękne i to warto robić – wtóruje mu Marek Borowski, prezes Federacji Polskich 
Banków Żywności.

Tesco dla Szkół 

11 edycja konkursu Tesco dla Szkół – 

Talent do niemarnowania
rozstrzygnięta

Największa w  Polsce lekcja niemarnowania 
żywności dobiegła końca. Poznaliśmy laureatów 
11 edycji konkursu organizowanego przez Tesco 
z  merytorycznym wsparciem Federacji Polskich 
Banków Żywności. – Myśleliśmy, że  to  my bę-
dziemy uczyć Was, jak nie marnować żywności, 
tymczasem to my wiele nauczyliśmy się od Was – 
przyznaje Justyna Janawa z Tesco, członkini jury.

Sędziowie byli zgodni: nadesłane na konkurs 
filmy reprezentowały bardzo wysoki poziom.  
– Wszystkie filmy miały ogromny potencjał, były 
w nich pomysły, co jest rzadkością nawet w profe-
sjonalnym kinie. Wszyscy, którzy dotarli do fina-
łu i pod obrady jury są zwycięzcami. Nie widzia-
łem tam ani jednego filmu, który byłby niedobry 
– twierdzi Maciej Sobieszczański, reżyser, scena-
rzysta oraz wykładowca w Szkole Wajdy.

Robert Makłowicz, znany m.in. ze swoich tele-
wizyjnych podróży kulinarnych, wybierał laureata 
w kategorii Najbardziej apetyczny film. – Wśród 
nadesłanych prac znalazły się filmy animowane, 
próbki kina akcji, włącznie z westernem, baśnie, 
w  końcu niemalże musicale. Miałem niezwykle 
trudne zadanie – przyznaje podróżnik. 

Pozostali jurorzy także nie szczędzą słów po-
chwał dla młodych utalentowanych filmowców.  
– Zwycięzca w  mojej kategorii to  świetny film, 
a realizatorzy to naprawdę potencjał na wyjątko-

wych filmowców – zapewnia Mirosław Jakubiak, 
producent i operator filmowy, który od 4 lat zasiada 
w jury konkursu Tesco dla Szkół, a tym razem wy-
bierał laureata w kategorii Najlepsza realizacja fil-
mowa.

Poza znajomością techniki filmowej uczestni-
cy konkursu wykazali się świetną znajomością ję-
zyka angielskiego, co potwierdza Andy Williams, 
dyrektor British Council w Polsce. – Jestem na-
prawdę zadowolony z prac zgłoszonych w angiel-
skiej kategorii. Uczestnicy byli fantastyczni – swo-
bodnie posługiwali się językiem angielskim, nie 
popełniali błędów, używali bogatego słownictwa. 
Co dla mnie szczególnie istotne, widać, że  na-
uczyciele naprawdę dobrze przygotowali swo-
ich uczniów, dużo z nimi pracowali w szkołach, 
a w konsekwencji dzieci mówiły o własnych do-
świadczeniach i w oparciu o własną wiedzę. I co 
dla nas najważniejsze – szlifowały swój angielski 
– twierdzi Andy Williams, który wybrał najlepszy 
film anglojęzyczny.

– Wszystkie filmiki świadczyły o tym, że temat 
niemarnowania został bardzo mocno przybliżony 
dzieciom, a przez to też całym rodzinom i całemu 
naszemu społeczeństwu – podkreśla Marek Borow-
ski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Wysoki poziom prac konkursowych zachęcił 
organizatorów do zwiększenia liczby nagrodzo-



Tesco dla Szkół 

 X Członkowie jury przyznają, że przy wyborze laureatów 11 edycji konkursu mieli wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia. 

 Xwww.tescodlaszkol.pl/konkurs-filmowy/zwyciezcy-konkursu
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nych. Poza 10 laureatami i 16 laureatami regional-
nymi, doceniono 16 zespołów, którym przyznano 
wyróżnienia. W sumie zatem nagrody trafiły do 42 
szkół. A to właśnie atrakcyjne nagrody, poza samą 
rywalizacją konkursową, motywowały szkoły do 
twórczego wysiłku. – Nasza szkoła zdecydowała 
się na udział w konkursie ze względu na możliwość 
zdobycia bardzo cennych nagród. Jednak w miarę 
jak zgłębialiśmy temat konkursu, uświadomiliśmy 
sobie, jakim społecznym problemem jest marnowa-

nie żywności – mówi Magdalena Błachut z Gimna-
zjum w Krasiczynie, opiekunka zespołu konkurso-
wego. – Dlatego też oprócz walki o nagrodę naszym 
celem stało się również uświadamianie naszej nie-
wielkiej społeczności o sposobach niemarnowania 
jedzenia i korzyściach, jakie z tego płyną.

W tegorocznej edycji szkoły wygrały m.in. no-
woczesne pracownie multimedialne, wyposażenie 
szkolnych sal kinowych, głośniki czy zajęcia z na-
tive speakerem.

Program Tesco dla Szkół 
wspiera polskie szkolnictwo 
od 11 lat. Jak dotąd Tesco 
pomogło ponad 11 tysiąc-
om szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, wyposaża-
jąc je w nowoczesny sprzęt 
o łącznej wartości ponad 
13 mln złotych. Co roku 
poświęcony jest ważnemu 
problemowi społecznemu 
i wspiera rodziców i nauczy-
cieli w edukacji dzieci w tej 
kwestii. Zapraszamy do 
zapoznania się z filmami 
tegorocznych laureatów.
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Promocja

Konkurs Tesco dla Szkół – Talent do nie-
marnowania został już rozstrzygnięty, a na-
grody przyznane. Czeka nas jeszcze jeden, 
niezwykle przyjemny, etap konkursu – wrę-
czenie nagród! Grono nagrodzonych jest 
bardzo liczne –nagrody i  wyróżnienia wy-
walczyły aż 42 zespoły. Laureaci pochodzą 
z całej Polski, dlatego w  tym roku zaplano-
wano aż  6 gal: 

13 marca w Warszawie – Centrum 
Handlowe Gocław, ul. Fieldorfa 41 

14 marca w Olsztynie –  
Pasaż Tesco, ul. Pstrowskiego 16

17 marca w Krakowie –  
Pasaż Tesco, ul. Kapelanka 54

18 marca w Opolu –  
Pasaż Tesco, ul. Ozimska 72

20 marca w Poznaniu – 
Pasaż Tesco, ul. Serbska 7 

21 marca w Pile –  
Pasaż Tesco, ul. Bydgoska 135

Serdecznie zapraszamy nagrodzone i wy-
różnione zespoły. Co roku gale to  nie tyl-
ko czas wręczenia nagród i  uhonorowania 
zwycięzców. To również okazja do wspólnej 
zabawy i popisania się zdobytą wiedzą, wy-
korzystania swoich talentów i  zdobycia do-
datkowych drobnych gadżetów.

Fotorelacja z  Gal Finałowych w  najbliż-
szym numerze EFUN.

Zapraszamy  
na Gale Finałowe

Film najbardziej angażujący społeczność - Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Film o największej sile przekonywania do niemarnowania - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

Najbardziej utalentowani filmowcy - Szkoła Podstawowa Nr 50 w Krakowie

Najlepszy film anglojęzyczny - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

Najlepsza realizacja filmowa - Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

Najbardziej apetyczny film - Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu

Największe odkrycie - Gimnazjum nr 1 w Mosinie

Laureat głosowania internautów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Laureat głosowania internautów - Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu

Laureat głosowania internautów - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

Gratulujemy laureatom!

587 – tyle filmików zostało zgłoszonych przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w ramach konkursu Tesco dla 
Szkół – Talent do niemarnowania w całym kraju.
325 – szkoły z tylu miejscowości z całej Polski wzięły udział 
w konkursie.
6 391 – tylu uczniów miało swój bezpośredni udział 
w przygotowaniu filmików.
1 687 635 – tyle głosów zostało oddanych przez internautów 
na wszystkie filmiki biorące udział w ogólnopolskim głosowaniu. 
68 206 – tyle głosów otrzymał filmik przygotowany przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, zajmując 
pierwsze miejsce w głosowaniu internautów.
54 030 – tyle osób łącznie zagrało w grę online wspierającą 
głosowanie, w której karmiliśmy razem z British Council swoje 
Stworki tak, by nic nie zmarnować.
176 038 – tyloma tradycyjnymi angielskimi potrawami zostały 
nakarmione Stworki.
3 – tyle filmików zostało laureatami I etapu konkursu, zdobywając 
najwięcej głosów internautów.
7 – tyle filmików zostało nagrodzone przez Jury tytułami 
laureatów II etapu.
10 – tyle nowoczesnych pracowni multimedialnych otrzymali 
laureaci I i II etapu.
16 – tylu laureatów regionalnych zostało wytypowanych.
16 – tyle zestawów wyposażenia nowoczesnej szkolnej sali 
kinowej otrzymali laureaci regionalni.
Około 800 – tyle nagród indywidualnych otrzymali zwycięzcy 
oraz wyróżnieni w konkursie.
12 500 000 – tyle wynosi łączna liczba odsłon strony  
www.tescodlaszkol.pl od chwili rozpoczęcia konkursu do 
momentu zakończenia głosowania.

Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania w liczbach



Nowe technologie i fizyka

Lekcja w tramwaju

Przypomina mi się lot samolotem, gdy próbowałam zmierzyć przyspieszenie podczas startu 
i lądowania. Chciałam wykonać to doświadczenie za pomocą czujnika przyspieszenia z mobil-
nym rejestratorem danych, ale przepisy zabraniają włączania urządzeń elektronicznych w cza-
sie lotu. Wykonałam ten eksperyment w sposób tradycyjny. Obserwowałam zachowanie teczki 
kartonowej, którą trzymałam w ręce i zaznaczyłam jej położenie przy maksymalnym odchy-
leniu od pionu. Odpowiednie rysunki, pomiary i obliczenia (Dodatek 1) pozwoliły mi osza-

cować maksymalne przyspieszenie startującego samolotu. Później znalazłam wyniki po-
miarów przyspieszenia startującego samolotu1 , wykonane zanim wprowadzono zakaz 

używania urządzeń elektronicznych podczas startu i lądowania samolotu. Dane te można 
pobrać w postaci pliku Excela.

Wróćmy do pomiarów, które można wykonać z uczniami. Na rysunkach 1-4 przedstawiono wyniki 
pomiarów przyspieszenia poruszającego się tramwaju i przykładowe wykresy otrzymane w wyniku ana-
lizy danych pomiarowych w środowisku Coach 6. 

Trudno dziś sobie wyobrazić uczenie się bez internetu, wyszukiwania informacji, 
a także komputerowej analizy danych. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają 
się nowe aplikacje na urządzenia mobilne. Mamy już stare-nowe podręczniki, zbiory 
zadań z  rozwiązaniami, symulacje różnych zjawisk i  procesów, mobilne urządzenia 
i serwisy zachęcające nas do uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Nic jednak nie 
zastąpi prawdziwych eksperymentów, bez których nie da się zrozumieć i może nawet 
polubić fizyki. Przeprowadźmy lekcję fizyki w  tramwaju, autobusie czy w  pociągu, 
aby zaciekawić uczniów i  przybliżyć im takie pojęcia fizyczne jak układy inercjalne 
i nieinercjalne czy siły bezwładności. Pomogą nam w tym nowoczesne przyrządy do 

komputerowego naboru i analizy danych pomiarowych.

 X  Rys.1. Wykres zmian przyspieszenia tramwaju w ciągu 5 minut ruchu. Pomiar rozpoczęto w chwili, gdy tramwaj ruszał 
z przystanku Dworzec Centralny w kierunku na Pragę. Do dalszej analizy (rys. 2) wybrano fragment wykresu odpo-
wiadający pierwszym 20 s ruchu.
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Lekcja w tramwaju
Nowe technologie i fizyka

 X  Rys. 2. Zmiany przyspieszenia tramwaju ruszającego z przystanku Dworzec Centralny. Można przyjąć, że w przedziale 
czasu (2s, 10s) wartość przyspieszenia była w przybliżeniu stała. Od t = 10 s przyspieszenie zmieniało się, a w chwili 
t=18,2 s było równe zeru. W czasie kolejnych dwóch sekund tramwaj hamował. Drobne wahania przyspieszenia na 
wykresie można wyjaśnić szarpnięciami i drganiami, które odczuwamy w czasie podróży.

 X  Rys. 3. Wykres zmian prędkości tramwaju ruszającego z przystanku został utworzony na podstawie wykresu przyspie-
szenia (rys. 2). Można przyjąć, że w przedziale czasu (2 s, 10 s) tramwaj poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszo-
nym. Największą prędkość miał w chwili t = 18,2 s , gdy przyspieszenie było równe zeru!

 X  Rys. 4. Wykres położenia (drogi) 
w funkcji czasu otrzymany na 
podstawie wykresu prędkości 
(rys. 3).

Przekształcając wyniki pomiarów otrzymujemy wykres prędkości (rys. 3) i położenia (rys. 4) od cza-
su. Wykresy te można wykonać stosując oprogramowanie do obsługi interfejsu pomiarowego (które ma 
wbudowane narzędzia do przekształcania i analizy danych) lub arkusz kalkulacyjny. Stosując uproszczony 
sposób obliczeń korzystamy z definicji przyspieszenia a=∆v/∆t i obliczamy przyrosty prędkości ∆v=a∙∆t, 
odpowiadające kolejnym, krótkim przedziałom czasu ∆t (zakładamy, że w każdym przedziale czasu przy-
spieszenie jest stałe). W podobny sposób obliczamy przyrosty położenia (przebytej drogi) ∆s=v∙∆t przy 
założeniu, że w każdym przedziale czasu prędkość ma stałą wartość.



Nowe technologie i fizyka

Opisane pomiary zostały wykonane za pomocą mobilnego rejestratora 
danych MoLab i czujnika przyspieszenia produkcji CMA (Fundacja Centre 

for Microcomputer Applications – http://cma-science.nl) oraz oprogramo-
wania Coach 6.

Coach 6
To środowisko do nauki i tworzenia pomocy dydaktycznych. 
Współpracuje z interfejsami pomiarowymi CoachLab II+, MoLab, 
VinciLab, €Lab, €Sense oraz wieloma czujnikami i aktuatorami. Zawiera 
bogaty zestaw narzędzi do:
•  rejestrowania wyników pomiarów on-line i off-line,
•  wideopomiarów – analizy cyfrowych plików wideo i zdjęć,
•   modelowania i symulacji, budowy animacji,
• sterowania, przetwarzania danych.

Zestaw MoLab
To mobilny rejestrator danych. Zawiera własny procesor i pamięć, sys-
tem operacyjny Windows CE oraz oprogramowanie Coach 6 CE. 
Obsługa za pomocą kolorowego dotykowego ekranu. Zestaw wyposa-
żony jest w czujniki m.in. temperatury, światła, napięcia i dźwięku. 

Sprzęt i oprogramowanie

30

Proponuję wykonanie podobnych pomiarów 
i przeprowadzenie analizy danych w czasie lekcji 
fizyki, którą możemy przeprowadzić w środkach 
komunikacji miejskiej lub jadąc pociągiem na wy-
cieczkę szkolną. Ważne jest, aby uczniowie wyko-
nali samodzielnie pomiary i  zauważyli, że otrzy-
manie ładnych wyników i wykresów wcale nie jest 
takie łatwe. 

Opisany scenariusz lekcji (Dodatek 2) zawiera 
także przykłady innych pomiarów fizycznych, któ-
re można wykonać za pomocą tradycyjnych i no-
woczesnych pomocy dydaktycznych. Filmy zare-
jestrowane przez uczniów w czasie zajęć mogą być 
wykorzystane do analizy ruchu metodą wideopo-
miarów, o czym będzie można przeczytać w kolej-
nych numerach EFUN.

Literatura
1http://www.lepla.edu.pl/

Dodatek 1

 X  Czujnik do pomiaru 
przyspieszenia  
z interfejsem MoLab.

Dystrybucją sprzętu i oprogramowania  
CMA w Polsce zajmuje się Lab4Edu.

www.lab4edu.pl
e-mail: biuro@lab4edu.pl

tel. +48 606 476 541

OszacOwanie przyspieszenia 
startującegO samOLOtu

Wyniki pomiarów wykonanych w czasie 
startu samolotu.  Kartonowa teczka (na rys. 1) 
odchyliła się o kąt α od pionu. Siła bezwładno-
ści Fb (rys. 2) ma zwrot przeciwny do przyspie-
szenia samolotu.

 X  Rys. 1. Schematyczny rysunek teczki odchylonej od 
pionu w czasie startu samolotu. Podane wartości 
odpowiadają maksymalnemu odchyleniu teczki 
przed oderwaniem się samolotu od ziemi.

[poniższe dwa dodatki wyróżniamy jakoś – to nie jest zwykły tekst – jeden jest jakby technicznym 
tekstem do powyższego artykułu, drugi – scenariuszem konkretnej lekcji z wykorzystaniem tego, co w 
tekście] 

Dodatek 1. Oszacowanie przyspieszenia startującego samolotu 

Wyniki pomiarów wykonanych w czasie startu samolotu.  Kartonowa teczka (na rys. 1) odchyliła się 
o kat  od pionu. Siła bezwładności Fb (rys. 2) ma zwrot przeciwny do przyspieszenia samolotu. 
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 X  Rys. 2. Rozkład sił działających na środek masy teczki. 
Fb – siła bezwładności, m – masa teczki, Q – ciężar 
teczki, a – przyspieszenie samolotu, g – przyspiesze-
nie ziemskie.
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Układ odniesienia związany z samolotem poru-
szającym się z przyspieszeniem a jest układem nie-
inercjalnym. Na teczkę o masie m działa zatem siła 
bezwładności Fb = m a. Z podobieństwa trójkątów 
zaznaczonych na rysunkach wynika, że:

czyli

Po przekształceniu otrzymujemy wartość mak-
symalnego przyspieszenie startującego samolotu

To tylko próba oszacowania maksymalnego 
przyspieszenia startującego samolotu. Był to samo-
lot typu AirBus A320. Otrzymany wynik może się 
znacznie różnić od danych technicznych. 

Podobne oszacowanie wartości przyspieszenia 
można wykonać w czasie deszczu, jeśli zaznaczymy 
na szybie ślad spływających strużek wody. 

Dodatek 2

scenariusz zajęć
temat lekcji: Badanie ruchu ciał w układzie nie-
inercjalnym
podstawa programowa:

•  III i IV etap edukacyjny, cele kształcenia – wy-
magania ogólne: przeprowadzanie doświad-
czeń i  wyciąganie wniosków z  otrzymanych 
wyników; wskazywanie w otaczającej rzeczywi-
stości przykładów zjawisk opisywanych za po-
mocą poznanych praw i zależności fizycznych;

•  IV etap edukacyjny, poziom rozszerzony, tre-
ści nauczania – wymagania szczegółowe: 

uczeń:
1.2. opisuje ruch w różnych układach odniesienia;
1.7, 8, 9. stosuje zasady dynamiki do wyjaśniania 
ruchu ciał;
1.11. wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał 
w  układach inercjalnych i  nieinercjalnych, po-
sługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu 
w układzie nieinercjalnym;

1.12. posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania 
ruchu ciał.
cele zajęć: 

 •  badanie zachowania się ciał w układach inercjalnych 
i nieinercjalnych,

• kształtowanie postawy badawczej,
•  doskonalenie umiejętności tworzenia i analizy  

wykresów,
 •  doskonalenie umiejętności opisu i interpretacji  

zjawisk fizycznych.
Środki i materiały dydaktyczne:

• wahadła (obciążniki na sztywnym drucie),
• klocki do badania siły tarcia,
• siłomierze,
• mobilny rejestrator danych, 
• czujnik przyspieszenia i siły,
 •  kamery (telefony komórkowe, tablety, aparaty  

fotograficzne).
metody pracy:

• zajęcia w terenie,
• wykonywanie doświadczeń,
• praca w grupach.

przebieg zajęć:
1. Podział klasy na  grupy, rozdanie przyrządów i  kart 
pracy, omówienie zadań do wykonania – ok. 10 min. 
2. Badanie i rejestracja ruchu różnych ciał w czasie jazdy 
tramwajem (lub innym środkiem komunikacji) – praca 
w grupach – ok. 25 min.
a. Obserwacja zachowania się wahadeł (obciążników 
zawieszonych na  sztywnym drucie), nagrywanie krót-
kich filmików.
b. Obserwacja zachowania się klocków (umocowanych 
do siłomierzy) i notowanie wskazań siłomierzy, nagry-
wanie krótkich filmików.
c. Rejestracja siły działającej na klocek (umocowany do 
czujnika siły) za pomocą mobilnego interfejsu pomiaro-
wego i czujnika siły. 
d. Rejestracja przyspieszenia pojazdu za pomocą mobilne-
go interfejsu pomiarowego i czujnika przyspieszenia.
3. Krótkie omówienie wykonanych doświadczeń przez 
poszczególne grupy. Dyskusja. Omówienie zadań domo-
wych – ok. 10 min.

Uczniowie opracowują wyniki pomiarów w  domu 
i prezentują je na następnej lekcji w klasie. Nauczyciel po-
maga zinterpretować wyniki. Pozostała część lekcji jest 
przeznaczona na  rozwiązywanie zadań problemowych 
i obliczeniowych dotyczących opisu ruchu z punktu wi-
dzenia obserwatora w układzie inercjalnym i nieinercjal-
nym. Filmiki mogą być wykorzystane na kolejnych zaję-
ciach do analizy ruchu metodą wideopomiarów. 

α
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Lekcje z Samsungiem

przyszłości w teraźniejszości

To marzenie niejednego nauczyciela. 65- lub 
75-calowa tablica LED, którą można sterować za 
pomocą palca, wbudowany – na pierwszy rzut oka 
niewidoczny (schowany w obudowie) – komputer 
oraz jakość obrazu, której nie są w stanie wydusić 
z siebie nawet bardzo drogie projektory. Wszystko 
bez dodatkowych kabli, dziur w ścianach, korytek 
na przewody, pięciu pilotów i dodatkowych rolet 
wprowadzających półmrok do lekcyjnej pracowni. 

Oszczędnie, ekologicznie, wydajnie
Nauczyciele testujący nowy monitor dotyko-

wy Samsung byli pod wrażeniem jakości obrazu. 
Specjalna wykorzystywana w  nim technologia 
daje możliwość podświetlenia określonych ob-
szarów ekranu, dzięki czemu obraz jest wyraź-
niejszy i jaśniejszy niż w przypadku innych mo-
nitorów czy projektorów. Jego jakość jest też 
nieosiągalna dla projektorów. To zaś w połącze-
niu ze znacznie niższymi kosztami użytkowania 
(bez konieczności wymiany lamp) jest ciekawą 
propozycją dla większości, liczących się z  każ-
dym groszem, szkół. Warto zwrócić uwagę też 
na inne aspekty. Monitor pracujący w technolo-
gii LED nie wykorzystuje rtęci i  emituje mniej 
ciepła niż tradycyjne ekrany LCD. Dzięki temu 
zużywa mniej energii, może też działać non stop 
bez groźby przegrzania. 

Dotykowość monitorom Samsung zapewnia 
specjalna nakładka dotykowa. Instalowany 
na monitorze dodatek sprawia, że zamienia się 
on w dotykowy ekran. Dzięki temu użytkownik 
otrzymuje możliwość interaktywnego przeglą-
dania treści, robienia notatek, korzystania 
z oprogramowania dydaktycznego czy wykorzy-
stywania monitora jako zwykłej tablicy sucho-
ścieralnej.

Z  kolei dzięki wbudowanemu komputerowi 
nauczyciel zyskuje możliwość pracy na monito-
rze niczym na gigantycznym tablecie. Ma dostęp 
do dokumentów, przeglądarki internetowej, do-
wolnego oprogramowania. 

Magia oprogramowania
Od niedawna nauczyciele mogą się też cieszyć 

nową wersją oprogramowania do tablic interaktyw-
nych Samsung Magic Interactive WhiteBoard 3.0.

Aktualizacja pozwala jeszcze efektywniej i atrak-
cyjniej prowadzić każdą lekcję. Największą zmianą, 
jaką daje nowsza wersja popularnego IWB, jest 
możliwość budowania wieloekranowych rozwiązań 
edukacyjnych, a  także jednoczesna praca wielu 
użytkowników w tym samym czasie. Jakby tego by-
ło mało, oprogramowanie umożliwia też komuni-
kację z  różnymi tabletami lub smartfonami, któ-
rych używają uczniowie. Dzięki temu możliwe jest 
bezprzewodowe przesyłanie treści między tymi 
urządzeniami a konkretnymi tablicami.

Największą różnicą pomiędzy oprogramowa-
niem z  serii 3.0 a  jego poprzednikiem 2.0 jest 
możliwość pracy nawet na czterech ekranach jed-
nocześnie. Aby ułatwić pracę na tak ogromnej po-
wierzchni wprowadzono specjalne menu, które 
można dowolnie przesuwać po tablicy albo przy-
wołać je dłuższym przyciśnięciem ekranu. Opcja 

Multimedialna tablica dotykowa wraz z unowocześnionym oprogramowaniem 
Magic IWB 3.0 umożliwia budowanie wieloekranowych tablic pozwalających na 
pracę z dziećmi w sposób dotychczas niespotykany.

Tablica 

Monitory wielkoformatowe 

przechodzą bardzo rygo-

rystyczne testy jakościowe, 

które odbywają się w róż-

nych warunkach. Testowana 

jest żywotność, odporność 

na kurz i skoki napięcia.

Uniwersalność  
i niezawodność

tekst:
Maciej Kułak
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Promocja

Multi-Screen pozwala ponadto na stworzenie wielko-
formatowej, dostosowanej kształtem do indywidual-
nych potrzeb, tablicy obsługiwanej przez jedno wspól-
ne menu. Specjalny tryb Multi-User z kolei umożliwia 
równoległą i niezależną pracę kilku osób na poszcze-
gólnych ekranach.

Znacznym udogodnieniem wprowadzonym 
przez projektantów nowego oprogramowania 
jest możliwość sterowania tablicą interaktyw-
ną przy pomocy intuicyjnych dwupunktowych 
gestów, znanych np. użytkownikom smartfo-
nów czy tabletów. 

Ciekawostek jest więcej. Poprzez wyrysowanie 
palcem okręgu w dowolnym miejscu ekranu można 
natychmiast zapisać w pamięci urządzenia widok ca-
łej tablicy. Narysowanie wirtualnego prostokąta za-
mieni otoczoną nim treść w notatkę, którą nauczyciel 
może przesłać wszystkim uczniom.

Nowością i  sporym ułatwieniem jest też możli-
wość precyzyjnego wycinania zapisanych na tablicy 
treści poprzez odręczne ich obrysowanie (zamiast za-
znaczania ich klasycznym prostokątem).

Zawarta w oprogramowaniu MagicIWB 3.0 prze-
glądarka dokumentów pozwala korzystać z plików 
PDF, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
a  także obrazów oraz filmów wideo i  dokonywać 
na nich odręcznych adnotacji – zarówno z poziomu 
tablicy interaktywnej, jak i  urządzeń mobilnych 
uczniów. Pismo ręczne może ponadto być automa-
tycznie konwertowane na tekst, który można wkleić 
do dokumentu.

Praca w grupach z użyciem nowego iWb
Dzięki nowemu oprogramowaniu praca metodą pro-

jektów – czy najzwyklejsza praca w grupach – jest nie-
zwykłą gratką dla uczniów. Specjalne funkcje File Sha-
ring i  Document Sharing umożliwiają bowiem, 

jednoczesną pracę wielu osób nad tym samym plikiem 
zapisanym we współdzielonym folderze sieciowym. 

Zarządzanie przeglądanymi oraz stworzonymi pod-
czas zajęć plikami odbywa się przy pomocy aplikacji 
File Manager, która pozwala nauczycielom uporządko-
wać organizację pracy z uczniami.

W  porównaniu z  poprzednimi edycjami oprogra-
mowania IWB, w wersji 3.0 przeglądarkę internetową 
można ponadto otwierać jako jedno z  wielu okien 
na ekranie, bez konieczności zamykania widoku tablicy. 

Wśród opcji dostępnych dla prowadzącego 
zajęcia dostępne są też zaawansowane narzędzia 
zarządzania klasą: tworzenie i  edytowanie grup, 
udostępnianie widoku tablicy na  urządzenia 
uczniów oraz odwrotnie – z tabletów na tablicę, blo-
kowanie uczniom dostępu do aplikacji, internetu a na-
wet zdalnie wyłączanie ich urządzeń. 

Nauczyciel może w każdej chwili podejrzeć, który 
z uczniów jest zalogowany do systemu oraz czym się 
zajmuje. Oprogramowanie dostarcza także użytecz-
nych narzędzi do organizowania egzaminów i głosowa-
nia przez uczniów. Pod koniec zajęć cały przerobiony 
materiał (włącznie z nagraniem wideo z tablicy) można 
przesłać wszystkim uczestnikom oraz nieobecnym dro-
gą mailową. 

Oprogramowanie IWB 3.0  można zainstalować 
na  wszystkich wyświetlaczach wielkoformatowych 
(LFD) firmy Samsung z serii ME, PE, MD i ED w roz-
miarach ekranu od 32 do 75 cali. 
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XVII Łódzkie Targi Edukacyjne, które w tym roku odbędą się w terminie 13-14 marca,  to 
najważniejsze święto edukacji w regionie łódzkim i jedno z najważniejszych wydarzeń 
w Polsce. Niezmiennie od siedemnastu lat organizatorami Targów Edukacyjnych są 
Międzynarodowe Targi Łódzkie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem jak co roku objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, po raz 
pierwszy zaś honorowym patronatem zaszczyciło nas  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Nowością tegorocznej edycji targów jest Salon Edukacji Ekologicznej, któremu 
patronuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Łódzkie Targi Edukacyjne  

XVII Łódzkie Targi Edukacyjne. 
Zapraszamy do Łodzi!

Łódzkie Targi Edukacyjne to miejsce prezentacji 
kompleksowej  oferty edukacyjnej szkół i uczelni, pro-
pozycji producentów środków dydaktycznych oraz 
oferty placówek zajęć pozaszkolnych. Wzorem lat 
ubiegłych, w przestrzeni wystawienniczej wydzielone 
zostaną punkty doradztwa zawodowego, a w ich ob-
rębie specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy pomogą 
młodzieży świadomie zaplanować ścieżki edukacyj-
no-zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predys-
pozycjami młodych ludzi. Dla zainteresowanych tren-
dami na rynku pracy, wśród stoisk znajdą się także 
Punkty Obserwatorium Rynku Pracy. Eksperci z in-
stytucji państwowych będą służyli radą zarówno dy-
rektorom szkół, nauczycielom jak i uczniom oraz oso-
bom uczącym się. Specjaliści z Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-
go w Łodzi przeprowadzą również szereg semina-
riów dla nauczycieli, m.in. z zakresu pracy z uczniem 
zdolnym, badania predyspozycji manualno-moto-
rycznych uczniów czy zaleceń w posługiwaniu się 
głosem w pracy pedagogicznej. Pierwszego dnia tar-
gów (13 marca) odbędzie się międzynarodowa kon-
ferencja zatytułowana „Wielowymiarowość współcze-
snej edukacji wobec zmieniającego się rynku pracy”, 
której głównym organizatorem jest  Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Łodzi. Poruszane zagadnienia oscylo-
wać będą wokół tematów związanych z dzisiejszą edu-
kacją i jej wpływem na przyszłe życie zawodowe.

Tradycyjnie podczas Łódzkich Targów Eduka-
cyjnych maturzyści poznają bogatą ofertę wyższych 
uczelni z całego kraju. Na tegorocznych targach swój 

udział zapowiedziało już ponad 25 szkół wyższych. 
Wśród nich niemal wszystkie łódzkie uczelnie, na 
czele z naszą uczelnią partnerską, Politechniką Łódz-
ką. Spoza Łodzi będzie można zapoznać się z ofertą 
m.in. Politechniki Częstochowskiej, Wojskowej Aka-
demii Technicznej z Warszawy, Uniwersytetu War-
mińsko- Mazurskiego z Olsztyna. Po raz pierwszy 
wystawcą Łódzkich Targów Edukacyjnych będzie 
Akademia Morska z Gdyni. Partnerem tegorocznej 
edycji Targów jest Akademia Humanistyczno- Eko-
nomiczna z Łodzi, która przeprowadzi szereg warszta-
tów i seminariów mających na celu poszerzyć wiedzę 
młodzieży oraz zachęcić do kontynuowania kształce-
nia się na wyższym poziomie. Odwiedzający wezmą 
udział w warsztatach sztuki współczesnej, reklamy, 
jak również filmu i muzyki. Seminaria dotyczyć będą 
świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych pre-
dyspozycji. 

Wśród wystawców zostanie wydzielony Salon 
Środków Dydaktycznych, w którym swoją ofertę 
zaprezentują  przedstawiciele firm produkujących 
edukacyjne programy informatyczne, programy do 
obsługi szkół oraz gamę środków dydaktycznych: po-
moce naukowe, materiały dydaktyczne, techniczne 
i dydaktyczne środki pracy.

Organizatorzy na XVII edycję Łódzkich Targów 
Edukacyjnych przygotowali całkowitą nowość. Jest 
nią Salon Edukacji Ekologicznej, gdzie na wydzielo-
nej przestrzeni ofertę zaprezentują instytucje publicz-
ne i prywatne, które na co dzień zajmują się edukacją 
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ekologiczną i działalnością w zakresie ochrony śro-
dowiska. Oferta Salonu skierowana jest  do rodziców, 
dzieci i młodzieży. Firmy dotrą ze swoją propozycją 
również do nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy 
mając  w programie nauczania edukację ekologicz-
ną, zapoznają się z najnowszymi informacjami w tej 
dziedzinie. 

Poza typową ofertą edukacyjną podczas targów 
zaprezentowana zostanie ciekawa propozycja spę-
dzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji. 
Wśród wystawców pojawią się m.in. szkoły języków 
obcych, szkoły tańca, biura podróży. Na targach nie 
zabraknie także wydawnictw związanych z bran-
żą edukacyjną.

 Dla miłośników sportu i przyszłych zawodników 
niewątpliwą atrakcją będzie obecność Szkoły Spor-
towej Marcina Gortata. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 7 przy stoisku zaprezentuje symulator na-
uki jazdy, dzięki któremu zainteresowani będą mogli 

przekonać się, jak zachowuje się samochód, a także 
kierowca, w skrajnych warunkach drogowych. Wy-
stawią się także jednostki wojskowe, których przed-
stawiciele rozmawiać będą z młodzieżą o specyfice 
służby wojskowej, pokażą sprzęt wojskowy. Funda-
cja Surei No Mon wraz z partnerami przygotuje sze-
reg pokazów wschodnich sztuk walki.

Już po raz trzeci Łódzkie Targi Edukacyjne odbędą 
się w nowoczesnym obiekcie wystawienniczym, hali 
Expo-Łódź, przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Szczegó-
łowe informacje o wydarzeniach towarzyszących tar-
gom, wystawcach i konkursach znajdują się na stronie 
www.targiedukacyjne.com.

Reklama

Kontakt prasowy:
Agata Szczepaniak, tel. 603 172 934, a.szczepaniak@targi.lodz.pl
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Evernote to program, który działa w chmurze i może być wykorzystywany przez nauczycieli do 
tworzenia i  przechowywania wszelakich notatek, gromadzenia zdjęć (np. z  wycieczek szkolnych, 
akademii, realizowanych projektów edukacyjnych), a  nawet tworzenia prezentacji i  komunikacji 
z uczniami. Dyrektorom narzędzie to może ułatwić zarządzanie szkołą, pomóc w organizacji spo-
tkań rady pedagogicznej, a dzięki modułowi komunikacyjnemu – wysyłać komunikaty pracownikom 
szkoły na ich indywidualne konta.

Największą zaletą programu jest jednak jego uniwersalność. Dzięki temu, że  aplikacja działa 
w chmurze, do zgromadzonych w niej danych użytkownik ma dostęp w dowolnym czasie i miejscu. 
Można z niej korzystać używając dowolnej przeglądarki internetowej lub zainstalować na kompute-
rze, smartfonie, tablecie. Aplikacja jest kompatybilna z wszystkimi systemami operacyjnymi – zarów-
no tymi komputerowymi, jak i zainstalowanymi na urządzeniach przenośnych. 

I choć z Evernote’a można korzystać bez konieczności instalacji, warto to zrobić. W ten sposób 
uzyskamy dostęp do notatek także wtedy, gdy nie będzie dostępu do internetu. Wersja on-line nie ma 
też wszystkich funkcjonalności, w które producent oprogramowania wyposażył aplikację.

Wirtualna szafa,  
czyli Evernote

Chmura dla edukacji

Evernote został pomyślany jako elektroniczny notatnik. Z  czasem stał się 
jednak czymś więcej. Dla jednych wirtualną szafą, do której upchać można 
wszystkie notatki (odręczne i  elektroniczne), zdjęcia, filmy, a  nawet całe 
strony internetowe. Dla innych znakomitym narzędziem wspomagającym 
zarządzanie szkołą lub pomocą w realizacji projektu edukacyjnego. Dla jeszcze 
innych – zwykłym notatnikiem.

 XWidok na wersję on-line

tekst: 
Maciej Kułak
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 X Evernote na iPadzie…  X ... i na smarfonie a Androidem

Evernote w szkole
Aplikacja, oprócz tego, że pozwala na gromadzenie w jednym miejscu różnego rodzaju notatek, 

daje też możliwość ich tworzenia. Co więcej, to od użytkownika zależy, czy będzie to notatka przy-
gotowana odręcznie, w edytorze tekstu, w formie głosowej lub wideo. 

Do każdej notatki możemy dołączyć dokument PDF, zdjęcie lub prezentację. Evernote daje nam moż-
liwość tworzenia prostych slajdów. Dzięki wbudowanej w urządzenie kamerze możemy sfotografować do-
wolny obiekt lub tekst i osadzić go w notatce. Możemy też ustawić alarm, który przypomni nam o notatce. 

Dyrektorów ucieszy inna funkcjonalność – udostępnianie notatników (w tym np. szkolnych do-
kumentów z naniesionymi uwagami) innym użytkownikom.

Ciekawostką jest też specjalny dodatek – nożyczki sieciowe. Dodatek pozwala na robienie zrzu-
tów stron internetowych i dodawanie ich do notatnika. Nożyczki działają z przeglądarkami: Mozilla 
Firefox, Google Chrome i Safari.

Podobnie jak z wieloma tego typu usługami istnieją dwie wersje (bezpłatna i Premium) różniące 
się funkcjonalnością. W wersji darmowej nie można np. zapisać notatki w formacie *pdf.

Instalacja
B  Wchodzimy na stronę www.evernote.com. Kolejnym krokiem będzie założenie wirtualnego konta. To tam będą trafiały wszystkie  

tworzone przez użytkownika notatki.

www.evernote.com



38

Chmura dla edukacji

38

C  Klikamy w ikonę Załóż konto, a następnie wpisujemy swój e-mail i zabezpie-
czamy konto hasłem. Będziemy z niego korzystali przy każdym wejściu 
na nasze konto w Evernote.

D  Na  e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłany link, w który trzeba kliknąć, 
by zakończyć proces rejestracji. Zostanie nam też automatycznie przydzielony 
login i adres e-mail (będzie wykorzystywany m.in. do udostępniania notatek). 
Producent załączył też link do samouczka i do pobrania aplikacji. Możemy też 
korzystać z naszego konta on-line.

E  Aplikację możemy pobrać w każdej chwili korzystając ze strony evernote.com. 
W zakładce Produkty znajdziemy plik instalacyjny Evernote, który zapisuje-
my na dysku komputera. Po jego uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalo-
wana (interfejs programu może się różnić w zależności od systemu operacyj-
nego, jednak różnice te nie mają wpływu na komfort pracy z aplikacją).

 X Zakładanie konta  X Instalacja programu

 X Tworzenie notatki

 X Tworzenie notatki głosowej

 XWitamy w Evernote

Tworzenie notatki
Aby rozpocząć tworzenie notatki, wystarczy kliknąć na ikonę Nowa notatka. W wersji na sys-
tem Windows tuż przy niej znajdziemy rozwijalną listę z rodzajami notatek (w edytorze tekstu, 
odręczną, głosową lub wideo). W wersji na Mac OS standardowo pojawi się edytor tekstu. By 
zmienić wersję, np. na notatkę głosową, trzeba klikną w ikonę Plik (znajduje się w menu 
głównym programu), a następnie wybrać rodzaj notatki. 
Notatkę możemy ubogacać na różne sposoby: dodawać zdjęcia, pliki PDF, filmiki, dźwięk. 
Wszystko odbywa się w sposób intuicyjny.
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 X Tworzenie notatników

 XUdostępnianie notatki

Porządek dzięki notatnikom i znacznikom
Dzięki specjalnym wirtualnym notatnikom nasze notatki możemy poukładać tema-
tycznie, chronologicznie, w zależności od ich ważności. To wielka zaleta Evernote.
Notatnikom możemy też nadawać nazwy, a dodajemy je klikając w ikonę  
Dodaj notatnik.
W Evernote są dwa rodzaje notatników – lokalny (dostępny tylko na kom-
puterze, w którym został utworzony) oraz zsynchronizowany (dostępny 
na każdym urządzeniu).
Innym sposobem porządkowania notatek jest opatrywanie ich znacznikami (nazy-
wanymi też tagami lub słowami kluczowymi). Odpowiednie oznakowanie pozwoli 
nam na szybkie odnalezienie notatek, np. na temat polskich romantyków. Notatki 
możemy wyszukiwać po dacie utworzenia lub modyfikacji.

Udostępnianie notatek i notatników
B  Także i ta funkcjonalność jest zaletą programu. Udostępnianie notatek odbywa się 

intuicyjnie. Notatkę możemy wysłać mailem (program wygeneruje specjalny link 
do notatki), opublikować na Facebooku lub Tweeterze. 

C  Znakomicie sprawdza się też opcja udostępniania całych notatników. Umożliwia ona 
wyświetlanie w naszej aplikacji notatek utworzonych przez innych użytkowników 
i odwrotnie. Niestety edytowanie notatki przez innych użytkowników jest możliwe tylko 
w wersji płatnej aplikacji. Aby udostępnić uczniom lub radzie pedagogicznej notatnik 
należy kliknąć w zakładkę Udostępnij ten notatnik.

D  Po  kliknięciu w ikonę udostępniania wybieramy jedną z dwóch opcji: 
a.  Udostępnij osobom (wybierzemy osoby, które będą miały dostęp do notatnika),
b. Utwórz łącze publiczne.

E  Zo wybraniu opcji Udostępnij osobom wpisujemy adresy e-mail odbiorców. 
Możemy też dodać wiadomość. Następnie klikamy w ikonę Udostępnij.

 XUdostępnianie notatnika

 XUdostępnianie notatnika

Na wskazane adresy e-mail wpłyną zaproszenia z linkiem do notatnika. Po zalogo-
waniu się do serwisu evernote.com nauczyciel lub uczeń otrzyma informację 
o udostępnionym notatniku.

 XUdostępnianie notatnika
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 X Szyfrowanie tekstu

 X Zaszyfrowany tekst

 X Szyfrowanie tekstu

Szyfrowanie
W Evernote mamy możliwość zaszyfrowania notatki lub jej frag-
mentów. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć interesujący nas frag-
ment, a następnie prawym przyciskiem myszy wybrać opcję. 
B  Zaznacz tekst, który ma być zaszyfrowany, kliknij prawym klawi-

szem myszy i wybierz opcję Szyfruj zaznaczony tekst.

D  Aby odszyfrować tekst, należy kliknąć w niedostępny fragment, 
a następnie wpisać nadane uprzednio hasło. 

C Wpisz hasło umożliwiające odszyfrowanie tekstu. 

Na forach internetowych poświęconych tej 
aplikacji często pada pytanie o bezpieczeństwo 
danych zapisanych na kontach Evernote. Notat-
ki są zabezpieczane za pomocą protokołu SSL, 
a więc w ten sam sposób, jak nasze konta e-mail.
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Jak skutecznie uczyć podstaw przedsiębiorczości? Nowocześnie? Zgodnie 
europejskimi trendami? Aktywnie? Wykorzystując różnorodne zasoby?
Jeśli udzieliliście Państwo choć jednej pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, 
oznacza to, że  nasza propozycja skierowana jest właśnie do Państwa. Innowacyjny 
program nauczania podstaw przedsiębiorczości – Być przedsiębiorczym – ma nie tylko 
wszystkie wymienione powyżej atuty, ale oferuje znacznie więcej.

tekst:  
zespół  
„Być przedsiębiorczym”

INNOWACYJNY PROGRAM  
NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH  
„BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”  WRAZ Z ZESTAWEM  

NARZĘDZI ZAWARTYCH W PORTALU WYMIANY WIEDZY

Innowacje w nauczaniu

Innowacyjny program nauczania przedsię-
biorczości w  szkołach ponadgimnazjalnych: Być 
przedsiębiorczym – nauka przez działanie… został 
opracowany w  odniesieniu do nowej podstawy 
programowej przy współpracy trzech partnerów: 
eduintegratora sp. z o.o. (dawniej pwn.pl) – spół-
ki działającej w branży multimediów dla edukacji, 
należącej do Grupy PWN, Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu – wiodącej uczelni ekono-
micznej w Polsce oraz Wirtschaftsuniversität Wien 
(Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu) – uzna-
wanego za jeden z najlepszych uniwersytetów eko-
nomicznych w krajach niemieckojęzycznych. 

INNOWACYJNY PROGRAM
Program nauczania Być przedsiębiorczym – 

nauka przez działanie jest rozwiązaniem kom-
pleksowym i całkowicie bezpłatnym. Uwzględnia 
specyfikę nauczania w  liceum ogólnokształcą-
cym, technikum i  zasadniczej szkole zawodo-
wej. Jest propozycją innego, niż ogólnie przyjęty, 
sposobu organizowania procesu dydaktycznego 
i zdobywania wiedzy – zakłada naukę przez dzia-
łanie. Uczennice/uczniowie poprzez wykonywanie 
praktycznych ćwiczeń zaproponowanych przez na-
uczyciela mogą nabywać określone w  programie 
umiejętności i wiedzę oraz kształtować oczekiwa-
ne postawy.

Integralną częścią autorskiego progra-
mu nauczania jest zestaw narzędzi za-
mieszczonych na  portalu wymiany wiedzy:  
www.portal.bycprzedsiebiorczym.pl, należą 
do nich:
a.  e-book dla ucznia – wpisany do rejestru pod-

ręczników szkolnych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej (numer dopuszczenia: 668/e/2013) 
– zawiera treści prezentowane w ciekawy i inte-
raktywny sposób. Do wykorzystania na  lekcji 
podczas pracy z całą klasą oraz indywidualnie – 
przez uczennice/uczniów po zajęciach lekcyjnych.

b.  poradnik metodyczny dla nauczycielki/na-
uczyciela – zawiera scenariusze lekcji obej-
mujące szczegółowe wskazówki i  przykłady 
do przeprowadzenia poszczególnych tema-
tów, ułatwiające organizację lekcji według 
nowej podstawy programowej. Poszczególne 
propozycje lekcji oferują możliwość wyboru 
spośród szerokiego zestawu metod aktywizu-
jących (ćwiczenia, studium przypadku, gry 
dydaktyczne). 

c.  e-zeszyt ćwiczeń dla uczennicy/ucznia – za-
wiera zestawy zadań do kolejnych tematów. 
Materiał przeznaczony jest dla nauczycie-
lek/nauczycieli do pracy z  uczniami w  trak-
cie lekcji i  programowania ewentualnych 
prac domowych. Materiał dostępny w  formie 

eduintegrator sp. z o.o 
ul. Romana Maya 1 
61-371 Poznań
tel. (61) 873 63 65  
faks (61) 873 62 49
biuro@bycprzedsiebiorczym.pl 
www.bycprzedsiebiorczym.pl

Kontakt
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 elektronicznej daje możliwości uatrakcyjnienia 
lekcji (np. krzyżówki, quizy itp.).

d.  prezentacje multimedialne do poszczególnych 
jednostek lekcyjnych – gotowe prezentacje, które 
za pomocą czytelnej i nowoczesnej grafiki ilu-
strują nawet najtrudniejsze zagadnienia. Prezen-
tacje zawierają interaktywne plansze podsumo-
wujące dany temat. 

e.  gry kierownicze i symulacje biznesowe – kieru-
jąc się zasadą praktyka zamiast teorii, użytkow-
nicy portalu znajdą wśród jego zasobów trzy gry 
kierownicze/symulacje biznesowe. 

•  Małe przedsiębiorstwo produkcyjne – Co jest 
najważniejsze w  prowadzeniu firmy? Sprawna 
matematyczna kalkulacja? Śledzenie działań kon-
kurencji? A może ostry marketing? Teraz uczen-
nice/uczniowie mogą próbować odpowiedzieć 
na te pytania wcielając się w rolę szefowej/szefa 
firmy. Celem gry jest osiągnięcie maksymalne-
go zysku. Rozgrywka prowadzona jest w zespo-
łach, które startują z  identyczną pulą środków, 
a  na  podstawie ich decyzji i  innych zespołów 
kształtują się mechanizmy wirtualnego rynku.

•  Inwestor – Zadaniem graczy jest zarządzanie 
portfelem posiadanych inwestycji i jak najlepsze 
zainwestowanie kapitału początkowego, którego 

wysokość jest ustalana na  początku. Posiadany 
kapitał można inwestować w wirtualne akcje, ob-
ligacje, surowce, waluty lub lokaty bankowe. Tutaj 
uczennice/uczniowie mają szansę poczuć się jak 
prawdziwi milionerzy! Inwestor to prawdziwe wy-
zwanie i dobry sprawdzian przed rozpoczęciem 
inwestycji giełdowych w realnym świecie. 

•  E-kariera – to symulacja runku pracy, a właściwie 
kariery zawodowej z elementami życia rodzinnego 
i  planowania czasu wolnego. Symulacja obejmu-
je okres 45 lat od matury do emerytury, czyli okres 
zaczynający się od sytuacji życiowej większości 
uczniów przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. 
E-kariera to  bardzo oryginalna propozycja w  ra-
mach projektu Być przedsiębiorczym. Wyniki indy-
widualnych decyzji i zasymulowanych świadomych 
wyborów zaskoczyły niejednego użytkownika!

f.   e-baza przedsiębiorczości – narzędzie umoż-
liwiające przygotowywanie i  prezentowanie 
na tablicy multimedialnej indywidualnych sce-
nariuszy i prezentacji, na bazie multimedialnych 
zasobów encyklopedycznych – treści, rysunków, 
filmów, tabel, zdjęć, artykułów itp.

g.  zestaw 10 wzorcowych projektów edukacyjnych 
– propozycja projektów dla grup uczniowskich 
pracujących pod okiem nauczycielki/nauczyciela.  
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Według wyników badań i analiz europejskich jed-
na z najskuteczniejszych form kształtowania po-
staw przedsiębiorczych w procesie nauki podstaw 
przedsiębiorczości. Projekty angażują uczenni-
ce/uczniów w realne przedsięwzięcia, stawiające 
przed nimi atrakcyjne i rozwijające wyzwania.

JAK REALIZOWAĆ INNOWACYJNY 
PROGRAM?

Zaleca się realizację przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości w wymiarze dwóch godzin ty-
godniowo w szkole każdego typu (LO, T, ZSZ). Za-
jęcia lekcyjne muszą być prowadzone w pracowni 
przeznaczonej do nauczania podstaw przedsię-
biorczości, część w sali wyposażonej w stanowiska 
komputerowe z dostępem do internetu dla uczniów 
(źródło informacji, narzędzia do wykonywania 
ćwiczeń), wideoprojektor i  laptop dla nauczyciel-
ki/nauczyciela, umożliwiające wykorzystanie m.in. 
prezentacji multimedialnych. Zaleca się podział 
klasy na  grupy, jako warunek stosowaniaaktywi-
zujących metod nauczania, w  tym pracy metodą 
projektów i symulacji oraz realizację zajęć dodat-
kowych na potrzeby projektów edukacyjnych.

OPINIE O INNOWACYJNYM PROGRAMIE 
Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczo-

ści w szkołach ponadgimnazjalnych Być przedsiębior-
czym wraz z zestawem narzędzi zawartych w portalu 
wymiany wiedzy został przetestowany i pilotażowo 
wdrożony w 30 szkołach ponadgimnazjalnych – lice-
ach, technikach i szkołach zawodowych. 

Większość nauczycielek/nauczycieli oceniło za-
proponowane narzędzia bardzo pozytywnie.
– Program jest przyjazny dla ucznia i nauczycie-
la. Wprowadzenie ćwiczeń w formie krzyżówek, 
testów i dopasowywania haseł – przy wykorzysta-
niu bardzo dobrej tablicy multimedialnej – daje 
możliwość podsumowania lekcji w sposób interak-
tywny, który wzbudza duże zainteresowanie mło-
dzieży – podsumowuje Małgorzata Drwięga, na-
uczycielka z  Liceum Ogólnokształcącego nr XIV 
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
– Każdy detal w projekcie edukacyjnym jest do-
pracowany do perfekcji – rola nauczyciela opie-
ra sie jedynie na wspieraniu i kontroli. To pierw-
szy taki projekt edukacyjny z przedsiębiorczości, 

w którym tak wiele narzędzi otrzymują nauczy-
ciele i z którego w pełni mogą korzystać uczniowie 
– zachwala Izabela Michońska, nauczycielka z Ze-
społu Szkół Społecznych w Wołowie.
– O szczególnej jakości tego programu decyduje kom-
binacja projektowej metody nauczania z platformą 
elektroniczną zawierającą materiały dydaktyczne – 
komentuje prof. Johannes Lindner z UE w Wiedniu.

Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem 
innowacyjnych rozwiązań w  zakresie przedsię-
biorczości w szkołach prosimy o kontakt z biu-
rem projektu: biuro@bycprzedsiebiorczym.pl

Program powstał w ramach projektu Być przed-
siębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny 
program nauczania przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uzyskał pozytywną ocenę 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Promocja
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 XWizualizer DC-20

Czy bez komputera, tablicy interaktywnej i  monitora można poprowadzić  
interesującą, wykorzystującą technologie informacyjne lekcję? Dlaczego nie?

Cyfrowa klasa bez komputera

Przyzwyczailiśmy się już, że gdy mowa o nowo-
czesnych technologiach w procesie uczenia (i ucze-
nia się) najczęściej pierwsze skojarzenia dotyczą 

komputerów, tabletów czy tablicy interaktyw-
nej. I tak najczęściej wygląda wyposaże-

nie pracowni, w których prowadzone 
są zajęcia z  wykorzystaniem TIK. 

Tymczasem można sobie wy-
obrazić nieco inny model takiej 
pracowni: choć pozbawiony 
komputerów, zasługujący w peł-
ni na  miano wykorzystującego 

nowoczesne technologie. A wła-
ściwie dlaczego mielibyśmy to so-

bie wyobrażać, skoro stworzono już 
urządzenia, które na to pozwalają?

Pierwszym elementem takiej pracowni 
jest projektor. Wykorzystane w nim tech-

nologie pozwalają zaoszczędzić na ta-
blicy interaktywnej. A  to  dlatego, 

że jej funkcjonalność może prze-
jąć zwykła ściana, na której wy-
świetlany jest obraz. Użytkownik 
Epsona EB 1410Wi za pomocą 
interaktywnego pióra może pi-

sać czy rysować po  ścianie (lub 
innej gładkiej płaszczyźnie) jak 

po tablicy. Może też wykonywać in-
ne działania, zarezerwowane dotąd dla 

tablicy interaktywnej czy nawet kompute-
ra. Może bowiem otwierać zapisane 

w pamięci projektora pliki, np. ob-
razy, prezentacje, filmy (może też 

dodawać notatki bezpośrednio 
na wyświetlanym obrazie). Wy-
starczy wgrać je z pendrive’a. Al-
bo ściągnąć z sieci – o ile mamy 
dostęp do internetu, nie powin-

no to być problemem, ponieważ 
projektor wyposażony jest w tech-

nologię wi-fi. Dzięki niej możemy też 

wysłać przeprowadzoną lekcję – slajd po slajdzie – 
pod dowolny adres e-mail. Możemy w końcu łą-
czyć się z innymi użytkownikami urządzenia – na-
wet na drugim końcu świata – i prowadzić wspólne 
lekcje. Temu rozwiązaniu sprzyja funkcja dzielenia 
wyświetlanego obrazu: na jednej jego części widać 
np. naszą lekcję, na  drugiej – audytorium, które 
uczestniczy w niej w czasie rzeczywistym, mimo 
wielokilometrowego dystansu. 

Zastosowane w projektorze rozwiązanie pozwa-
la na bezprzewodowe wyświetlanie obrazów z urzą-
dzeń mobilnych – zarówno z  systemem iOS, jak 
i Android. To  świetne udogodnienie, jeśli chcieli-
byśmy wykorzystać urządzenia naszych podopiecz-
nych w  procesie edukacyjnym w  myśl idei Bring 
Your Own Device (przynieś własne urządzenie). 

Gniazdo USB pozwala też w każdym momencie 
nagrać na pendrive tworzoną właśnie prezentację, 
wykład czy dokumenty. 

 X  Projektor  
EB-1410Wi

 X  Urządzenie L335

 XWizualizer DC-20
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Szczegółowe dane techniczne opisywanych 
urządzeń na www.epson.pl

Ciekawym uzupełnieniem projektora jest wi-
zualizer, przydatny nie tylko na  lekcjach biologii. 
Epson DC-20 potrafi wielokrotnie powiększyć 
oglądany obiekt, w dodatku działa świetnie nieza-
leżnie od natężenia światła. Obraz, który możemy 
oczywiście wyświetlić na  ścianie za pomocą pro-
jektora, ma rozdzielczość HD. Dodatkowe atrybuty 
wizualizera, które mogą być wykorzystywane pod-
czas zajęć szkolnych, to wbudowany mikrofon oraz 
oprogramowanie pozwalające na  tworzenie, na-
grywanie i udostępnianie lekcji audio/wideo (np. 
na YouTube). Dla łatwiejszego zarządzania i prze-
chowywania plików urządzenie zostało wyposażo-
ne w wewnętrzną pamięć (1GB). Można też skorzy-
stać z karty SD lub pendrive’a. 

Dopełnieniem tak skonstruowanej klasy może 
być drukarka. A najlepiej, gdyby jeszcze można 
nią było zeskanować dokumenty i  zrobić kopie 
– np. testów dla uczniów, czy przeprowadzonej 
właśnie lekcji. Takim wielofunkcyjnym urządze-
niem jest Epson L335 – dodatkowo wyposażony 

w wi-fi, co pozwala na bezprzewodowe drukowa-
nie materiałów z np. uczniowskich smartfonów 
czy tabletów.
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Godziny karciane  
w oddziale przedszkolnym
Czy nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym w szkole podsta-
wowej jest zobowiązany do realizacji tzw. godzin karcianych? 

Realizacja tzw. godzin karcianych od czasu ich wprowadzenia 
budzi szereg różnych wątpliwości, głównie z uwagi na lakoniczność 
przepisów w tym zakresie. W związku z licznymi pytaniami doty-
czącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczy-
ciela1, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało stanowisko 
w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. 

Z treści komunikatu z dnia 25 września 2009 roku (zaktualizo-
wanego w dniu 8 października 2009 r.) w sprawie sposobu wykona-
nia przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, udostęp-
nionego na stronie internetowej resortu edukacji wynikało m.in., 
że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole pod-
stawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej 
lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których 
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. W świetle prze-
pisów ustawy o systemie oświaty oddział przedszkolny nie wchodzi 
w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła 
podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi spe-
cyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programo-
we, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie 
niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się 
do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszko-
la. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących 
zajęcia w oddziale przedszkolnym, dlatego też nie można byłoby ich 
zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dy-
rektora szkoły przewidzianych w tym planie.

Powyższe stanowisko MEN podtrzymuje również w odpowie-
dzi z dnia 14 października 2013 r na interpelację poselską nr 21405 
w sprawie interpretacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela 
w zakresie realizacji przez nauczycieli szkoły podstawowej tzw. go-
dzin karcianych w oddziale przedszkolnym:

W myśl art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) czas pracy 

nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może prze-
kraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz usta-
lonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i  opiekuńcze, prowadzo-
ne bezpośrednio z  uczniami lub wychowankami albo na  ich rzecz, 
w wymiarze określonym w ar. 42 ust. 3 (tzw. pensum) lub ustalonym 
na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia 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 specjal-
nych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zaję-
cia 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 obo-
wiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramo-
wych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem 
godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, sa-
mokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że art. 42 ust. 2 pkt 
2 ustawy Karta Nauczyciela odnosi się do wszystkich nauczycieli i wy-
chowawców zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 
publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast 
art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli 
szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych, oraz nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych.

Ponadto uprzejmie informuję, że ramowe plany nauczania określo-
ne są wyłącznie dla publicznych szkół dla dzieci i młodzieży oraz dla 
szkół dla dorosłych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a i b rozporządzenia 
ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w  szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) 
ramowy plan nauczania określa m.in. wymiar godzin do dyspozycji 
dyrektora szkoły przeznaczonych na: zwiększenie liczby godzin wybra-
nych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz na zajęcia realizujące 
potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że zajęcia, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy, powin-
ny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów kon-
kretnej szkoły, w której zatrudniony jest dany nauczyciel, poprzez 
udzielanie im pomocy w  przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu 
zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawo-
wanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb. Wspomagając się tymi 
godzinami, szkoła podstawowa i gimnazjum może również wzbo-
gacić ofertę świetlicy. Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą 

Na pytania Czytelników  
odpowiada  
Monika Rękawek
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realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, należy do kompetencji dy-
rektora szkoły, ale jest uwarunkowane potrzebami uczniów oraz 
możliwościami wynikającymi z  zasobów kadrowych nauczycieli. 
Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia obowiąz-
kowe, zajęcia w  oddziale przedszkolnym, opiekę nad uczniami 
podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz naucza-
nie indywidualne.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że  oddział przedszkolny jest 
podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie wchodzi w skład struktury 
organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w któ-
rej utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę 
noszącą w  pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny 
w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształce-
nie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddzia-
łach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału 
przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe 
plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w od-
dziale przedszkolnym, stąd też nie można byłoby ich zobowiązywać 
do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły 
przewidzianych w tym planie.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w  oddziale przedszkolnym nie 
jest zobligowany do realizacji tzw. godzin karcianych. Ramowe 
plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia 
w oddziale przedszkolnym, stąd też nie można ich zobowiązy-
wać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły przewidzianych w tym planie.

[krótko mówiąc]

Wyrok rozWodoWy  
a postępowanie szkoły
Sąd w wyroku rozwodowym ustalił, że władza rodzicielska przysługuje obojgu 
rodzicom w  równym stopniu, wskazując jednocześnie miejsce zamieszkania 
dziecka przy matce. Dziecko uczęszczało do szkoły w  miejscu zamieszkania 
matki. Ojciec dziecka bez zgody matki zabrał dziecko ze szkoły i  przewiózł je 
do miejscowości, w której zamieszkuje. Po czym zwrócił się do dyrektora szkoły 
w  tej miejscowości z  wnioskiem o  przyjęcie dziecka do szkoły. Czy dyrektor 
szkoły powinien przyjąć dziecko w takiej sytuacji? 

Dyrektorzy szkół nie posiadają kompetencji do rozstrzygania 
kwestii spornych pomiędzy rodzicami dziecka uczęszczającego do 
szkoły, dotyczących takich kwestii, jak np. odbiór dziecka ze szkoły, 

czy wybór szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało. Dyrektor 
szkoły może podejmować działania wyłącznie w zakresie uprawnień 
przewidzianych prawem.

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2, 
jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde 
z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Wła-
dza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo ro-
dziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka 
oraz do wychowania dziecka, z  poszanowaniem jego godności 
i praw. Każde z rodziców posiadających pełnię władzy rodziciel-
skiej może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby 
i majątku dziecka. Jednak zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka rodzice roz-
strzygają wspólnie. 

Do istotnych spraw dziecka niewątpliwie należy decydowa-
nie o miejscu jego pobytu, wyborze szkoły, kierunku kształcenia, 
wyborze religii, w jakiej dziecko będzie wychowywane. W braku 
porozumienia między rodzicami co do istotnych spraw dziecka 
wyłącznie właściwym do rozstrzygania w tego rodzaju kwestiach 
spornych na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego jest sąd opiekuńczy. Również w razie nierespektowania 
przez jednego z rodziców uprawnień drugiego rodzica, także tych 
wynikających z orzeczeń sądowych, może on dochodzić wymu-
szenia ich przestrzegania, przede wszystkim przed sądem opie-
kuńczym.

Wystąpienie sytuacji, kiedy rodzice nie są w  stanie podjąć 
wspólnej decyzji dotyczącej miejsca zamieszkania i  pobierania 
nauki, sugeruje skierowanie przez nich oboje lub jedno z  nich 
wniosku do sądu opiekuńczego o  rozstrzygnięcie powyższej 
kwestii. Dyrektor szkoły kierując się dobrem dziecka powinien 
w szczególności poinformować rodziców o konieczności ustale-
nia wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie, bądź odda-
nia tej sprawy przez rodziców do rozstrzygnięcia przez sąd opie-
kuńczy.

Ponadto dyrektor szkoły może rozważyć, biorąc pod uwagę sy-
tuację faktyczną, poinformowanie z  urzędu sądu opiekuńczego 
z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

Dyrektor szkoły nie jest organem uprawnionym do rozstrzyga-
nia sporów między rodzicami w kwestiach dotyczących spraw 
dziecka. Właściwym w powyższych sprawach jest wyłącznie sąd 
opiekuńczy. W związku z powyższym, w sytuacji przedstawionej 
w pytaniu, dyrektor szkoły kierując się dobrem dziecka powinien 
poinformować rodziców o  konieczności ustalenia wspólnego 
stanowiska w przedmiotowej sprawie, bądź oddania tej sprawy 
przez rodziców do rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy.

[krótko mówiąc]
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aWans dyrektora  
szkoły niepublicznej
Przepisy prawa nie określają wymagań, jakie powinien spełniać dyrektor przed-
szkola niepublicznego lub szkoły niepublicznej. W związku z powyższym, dyrek-
torem przedszkola niepublicznego lub szkoły niepublicznej może zostać np. 
nauczyciel kontraktowy, który jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, może 
równocześnie prowadzić zajęcia dydaktyczne. Czy istnieje możliwość uzyskania 
przez dyrektora niepublicznego przedszkola lub szkoły niepublicznej posiada-
jącego stopień nauczyciela kontraktowego, wyższego stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego w  trakcie pełnienia funkcji kierowniczej? 
Ponadto, czy dyrektor publicznej szkoły będący tzw. menedżerem podlega 
procedurze awansu zawodowego?

Zgodnie z art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela1, dyrektor szkoły po-
siadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący 
co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co naj-
mniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący 
się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postę-
powania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomo-
wanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 
stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

Analizując przepisy rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela, do-
tyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz zapisy rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczy-
cieli3, należy jednoznacznie stwierdzić, że nauczyciel kontraktowy, 
któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu niepu-
blicznym lub w szkole niepublicznej, nie ma możliwości odbywania 
stażu na stopień nauczyciela mianowanego w przedszkolu niepu-
blicznym lub w szkole niepublicznej, w którym pełni funkcję dyrek-
tora. Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego pozo-
staje w sprzeczności z jednoczesnym pełnieniem funkcji dyrektora 
przedszkola lub szkoły niepublicznych. Nauczyciel kontraktowy 
będący dyrektorem przedszkola niepublicznego lub szkoły niepu-
blicznej może odbywać staż na stopień nauczyciela kontraktowego 
lub mianowanego, jeśli podejmie dodatkowe zatrudnienie zgodnie 
z kwalifikacjami i w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na stanowisku 
nauczyciela w innym przedszkolu lub szkole.

Odnosząc się do kwestii awansu zawodowego osoby niebędącej 
nauczycielem powołanym na  stanowisko dyrektora na  podstawie 
art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty4 należy zaznaczyć, że w świe-
tle art. 5d ww. ustawy status prawny pracowników niebędących na-
uczycielami zatrudnionych w  szkołach i  placówkach prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy 
o pracownikach samorządowych. Osoby takie nie są nauczycielami, 
a  jako dyrektorzy nie mogą sprawować nadzoru pedagogicznego. 

Zgodnie z powyższym osoby niebędące nauczycielami powołane 
na stanowisko dyrektora nie podlegają ustawie Karta Nauczyciela, 
w tym przepisom dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela.

W  obecnym stanie prawnym, dyrektor niepublicznego przed-
szkola lub szkoły niepublicznej posiadający stopień awansu na-
uczyciela kontraktowego nie ma możliwości uzyskania wyższe-
go stopnia awansu zawodowego, tj. nauczyciela mianowanego 
w trakcie pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub przedszko-
lu niepublicznym. Natomiast osoby niebędące nauczycielami po-
wołane na stanowisko dyrektora, zatrudniane są na podstawie 
ustawy o pracownikach samorządowych, nie podlegają ustawie 
Karta Nauczyciela, w tym przepisom dotyczącym awansu zawo-
dowego nauczyciela

[krótko mówiąc]

szkoła podstaWoWa dwujęzyczna
Czy osoba fizyczna może założyć niepubliczną szkołę podstawową dwujęzycz-
ną z uprawnieniami szkoły publicznej?

Szkoły i placówki niepubliczne mogą być zakładane lub prowa-
dzone, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przez oso-
by prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzo-
nej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, 
że zakładane szkoły i placówki niepubliczne powinny odpowiadać 
typom szkół i  rodzajom placówek wskazanych w ustawie o syste-
mie oświaty.

Ustawa o  systemie oświaty przewiduje tworzenie szkół dwuję-
zycznych. Przepis art. 3 pkt 2b tej ustawy zawiera definicję oddzia-
łu dwujęzycznego, natomiast art. 3 pkt 2d zawiera definicję szkoły 
dwujęzycznej, przez co należy rozumieć szkołę, w której wszystkie 
oddziały są oddziałami dwujęzycznymi. 

W art. 2 ustawy o systemie oświaty zostały wymienione typy 
szkół i rodzaje placówek. Wśród nich, w punkcie 2, wymienia się 
m.in. gimnazja dwujęzyczne i gimnazja z oddziałami dwujęzycz-
nymi oraz szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne z i z oddziałami 
dwujęzycznymi. 

W przypadku szkół podstawowych, system oświaty obejmuje 
szkoły podstawowe specjalne, integracyjne, z oddziałami integra-
cyjnymi i  sportowymi, sportowe oraz mistrzostwa sportowego. 
Ustawodawca nie wymienia szkół podstawowych dwujęzycznych 
ani szkół podstawowych z  oddziałami dwujęzycznymi. Ramo-
we plany nauczania szkół publicznych, które mają zastosowa-
nie w szkołach niepublicznych, również nie uwzględniają szkoły 
podstawowej dwujęzycznej. 
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Zakładane szkoły i placówki niepubliczne powinny odpowiadać 
typom szkół i rodzajom placówek wskazanych w art. 2 ustawy 
o systemie oświaty. W ramach wymienionych w ustawie o syste-
mie oświaty typów szkół nie występuje szkoła podstawowa dwu-
języczna, ani szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi.

[krótko mówiąc]

dyrektor szkoły na pół etatu
Konkurs na  dyrektora szkoły wygrał nauczyciel szkoły innej niż ta, której 
dotyczył konkurs. Kto w takiej sytuacji powinien zatrudnić dyrektora w szkole? 
W  szkole jest tylko 9 godzin, które mógłby otrzymać wyłoniony w  wyniku 
konkursu dyrektor zgodnie z  kwalifikacjami. Czy dyrektor szkoły może być 
zatrudniony w szkole, którą kieruje na 9/18 etatu?

W myśl art. 36 ust. 1-2a ustawy o systemie oświaty, szkołą lub 
placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora. Szkołą lub placówką może 
również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na sta-
nowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosunek pracy 
z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania 
zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole 
szkół – na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Jeżeli kandydat na dyrektora szkoły jest nauczycielem szkoły, któ-
rą będzie kierować nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian 
w umowie o pracę. Takiemu nauczycielowi organ prowadzący po-
wierza stanowisko dyrektora.

W przypadku, gdy w konkursie wyłoniono kandydata, który nie 
jest nauczycielem szkoły lub placówki, którą będzie kierował, należy 
w pierwszej kolejności zatrudnić taką osobę w danej szkole na stano-
wisku nauczyciela, a następnie powierzyć stanowisko dyrektora tej 
szkoły. Osobą, która zawiera stosunek pracy, z kandydatem na dy-
rektora szkoły, powinien być ustępujący dyrektor. 

Warto przypomnieć, że w myśl art. 18 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, 
nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony 
na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej 
lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne 
stanowisko. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie miano-
wania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma 
być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za 
zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Odnosząc się do kwestii wymiaru pensum dyrektora szkoły, na-
leży podkreślić, że przepisy prawa nie przewidują powierzenia sta-
nowiska dyrektora w niepełnym wymiarze godzin. 

Przewidziana w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela w sto-
sunku do dyrektora szkoły obniżka tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć lub zwolnienie od obowiązku realizacji za-
jęć, nie oznacza, że dyrektor szkoły może być zatrudniony w niepeł-
nym wymiarze. Celem obniżki obowiązkowego wymiaru zajęć jest 
umożliwienie dyrektorowi szkoły wykonywania czynności związa-
nych z kierowaniem szkołą. Zatrudnienie dyrektora w niepełnym 
wymiarze doprowadziłoby do sytuacji, że dyrektor zgodnie z obo-
wiązującym go wymiarem zatrudnienia byłby obecny w szkole tylko 
w niektóre dni tygodnia.

W przypadku, gdy w konkursie wyłoniono kandydata, który nie 
jest nauczycielem szkoły, którą będzie kierował, należy w pierw-
szej kolejności zatrudnić taką osobę w danej szkole na stanowi-
sku nauczyciela, a następnie powierzyć stanowisko dyrektora tej 
szkoły. Osobą, która zawiera stosunek pracy z kandydatem na dy-
rektora szkoły powinien być ustępujący dyrektor. Jednocześnie 
przepisy prawa nie przewidują powierzenia stanowiska dyrektora 
w niepełnym wymiarze godzin.

[krótko mówiąc]

zWolnienie  
z wychowania fizycznego
Czy zwalniając ucznia z  zajęć wychowania fizycznego lub z  nauki drugiego 
języka obcego dyrektor szkoły musi wydać decyzję administracyjną?

Zgodnie z  § 8 ust. 1 rozporządzenia w  sprawie warunków 
i  sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów 
i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów 
w szkołach publicznych5, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub 
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

W  myśl § 10 ust. 1 i  2 dyrektor szkoły, na  wniosek rodzi-
ców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z  wadą 
słuchu, z  głęboką dysleksją rozwojową, z  afazją, z  niepełno-
sprawnościami sprzężonymi lub z  autyzmem, w  tym z  zespo-
łem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku 
ucznia, o którym mowa wyżej, posiadającego orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego naucza-
nia, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia.
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Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jak 
również innych aktach prawa oświatowego nie wskazują, że zwol-
nienie, bądź odmowa zwolnienia z  zajęć wychowania fizycznego, 
zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej 
lub z nauki drugiego języka obcego musi mieć formę decyzji ad-
ministracyjnej. Decyzje administracyjne wydawane są w sprawach, 
w  których kodeks postępowania administracyjnego lub przepisy 
szczególne tak stanowią.

Według mojej opinii, zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycz-
nego i pozostałych wyżej wskazanych zajęć, a także z nauki drugiego 
języka obcego powinno mieć zwykłą formę pisemną (tzw. decyzja kie-
rownicza dyrektora szkoły). W takim piśmie dyrektor szkoły powi-
nien wskazać m.in. podstawę prawną zwolnienia, dane zwalnianego 
ucznia, okres zwolnienia oraz osoby otrzymujące pismo.

Przepisy nie wskazują, że zwolnienie z zajęć wychowania fizycz-
nego, jak również z nauki drugiego języka obcego, musi być de-
cyzją administracyjną. Zwolnienia z powyższych zajęć stanowią 
tzw. decyzje kierownicze dyrektora szkoły i powinny mieć zwykłą 
formę pisemną.

[krótko mówiąc]

 

dodatkoWe WynaGrodzenie roczne 
a umowa na zastępstwo
Czy nauczycielowi zatrudnionemu w  okresie od 1 września 2013  r. do 27 czerwca 
2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela przysługuje trzynastka za rok 2013?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o dodatkowym wynagrodze-
niu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej6 pracow-
nik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości 
po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzo-
wego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy ca-
łego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocz-
nego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod 
warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

W świetle art. 2 ust. 3 ww. ustawy, przepracowanie o najmniej 
6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocz-
nego nie jest wymagane w przypadkach:

1)  nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego 
z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z or-
ganizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

2)  zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pra-
cę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

3)  powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skie-
rowania do odbycia służby zastępczej;

4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
 a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
 c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia 
z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej re-
organizacją;

5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
 c) w  związku z  likwidacją poprzedniego pracodawcy albo 
ze zmniejszeniem zatrudnienia z  przyczyn dotyczących te-
go pracodawcy,
 d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzed-
niego pracodawcy lub jej reorganizacją,
 e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu 
służby zastępczej;
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6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,
b) z urlopu macierzyńskiego,
c) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
d) z urlopu ojcowskiego,
e) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 f) z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
g) z urlopu dla poratowania zdrowia,
 h) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do 
celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

7)  korzystania z urlopu rodzicielskiego;
8)  wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z dnia 17 marca 2010 r., nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku 
kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły 
oznacza zatrudnienie w okresie od 1 września do 31 sierpnia następ-
nego roku lub zatrudnienie na czas nieokreślony. 

Pojęcie organizacji pracy szkoły należy interpretować zgodnie 
z art. 63 ustawy o systemie oświaty. W myśl ww. przepisu, rok szkol-
ny we wszystkich szkołach i  placówkach rozpoczyna się z  dniem  
1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następ-
nego roku. Zatem nauczyciel, który nie został zatrudniony zgodnie  

z organizacją pracy szkoły lub nie przepracował co najmniej 6 mie-
sięcy w roku kalendarzowym nie nabędzie prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że w myśl art. 39 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty, dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla za-
trudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie-
będących nauczycielami. W związku z powyższym dyrektor szkoły 
lub placówki decyduje we wszystkich sprawach wynikających ze sto-
sunku pracy pracowników. Ewentualne spory o roszczenia ze sto-
sunku pracy nauczycieli rozpatrywane są przez sądy pracy. 

Nauczyciel, który nie został zatrudniony zgodnie z  organizacją 
pracy szkoły, tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia następ-
nego roku, lub nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w roku ka-
lendarzowym nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za dany rok. Jednak decyzję w sprawie ustalenia prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela i jego wy-
płaty podejmuje dyrektor szkoły lub placówki jako pracodawca.

[krótko mówiąc]

 

WyróWnyWanie różnic  
programowych
Jak należy dokumentować uzupełnianie różnic programowych przez ucznia, który 
przechodzi z  jednej szkoły do drugiej? Zgodnie z  dotychczasową praktyką uczeń 
wyrównywał różnice programowe na  zasadach określonych przez nauczyciela, 
a  następnie przeprowadzany był egzamin klasyfikacyjny. Czy taki sposób postępo-
wania jest prawidłowy?

 Katalog przypadków, w  których przeprowadza się egzaminy 
klasyfikacyjne został enumeratywnie określony w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2007  r. w  spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych. Do dnia 18 stycznia 2014 r., tj. do da-
ty wejścia w życie tzw. ustawy rekrutacyjnej7, przypadki, w których 
przeprowadzany był egzamin klasyfikacyjny określone były również 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 
lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych8. Przepis § 19 ust. 3 tego rozporządzenia stanowił, że różnice 
programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której 
uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 
nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Powyższy przepis nie zo-
bowiązywał szkoły do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,  
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Prawo na co dzień

co oznaczało, że  od danego nauczyciela zależało, w  jakim cza-
sie i w jakiej formie uczeń będzie uzupełniał różnice programowe 
i w jaki sposób zostanie to udokumentowane. 

Z dniem 18 stycznia 2014 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyj-
mowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 
typów szkół do innych utraciło moc obowiązującą. 

Zgodnie z art. 20zh ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty w brzmie-
niu ustalonym tzw. ustawą rekrutacyjną7, w  przypadku przecho-
dzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu pu-
blicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły 
decyduje dyrektor szkoły. Uczeń, przechodzący z jednego typu pu-
blicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły jest przyjmowany 
do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukoń-
czenia klasy programowo niższej.

Przepis art. 20zh ust. 3 ww. ustawy stanowi, że w przypadku przecho-
dzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicz-
nej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można 
przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie 
przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Jednocześnie ustawodawca upoważnił ministra właściwego do 
spraw oświaty i  wychowania do określenia, w  drodze rozporządze-
nia, szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z  jednego typu 
publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypad-
ki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do 
innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo 
wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględnia-
jąc potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 
kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. Projekt ww. rozpo-
rządzenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, uczniowi, który 
wyrównywał różnice programowe nie przeprowadzało się egza-
minów klasyfikacyjnych. Katalog przypadków, w których należa-
ło przeprowadzić taki egzamin był bowiem zamknięty. Zgodnie 
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, tj. tzw. ustawą rekru-
tacyjną, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego 
typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także 
przypadki, w których uczeń przechodzący z  jednego typu pu-
blicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przy-
jęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego 
świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia róż-
nic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki 
języka obcego nowożytnego zostaną określone przez ministra 
edukacji narodowej w drodze rozporządzenia.

[krótko mówiąc]

1  ustawa z  dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

2  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.),

3  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 1  mar-
ca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393),

4  ustawa z  dnia 7 września 1991  r. o  systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

5  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 
83, poz. 562 z późn. zm.),

6  ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1144),

7  ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7),

8  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z  jednych 
typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) – 
utraciło moc 18 stycznia 2014 r.

Sięgnij do źródeł:
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nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej 

1 stycznia 2014 r. weszła w życie

ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1639).

Nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji oświatowej przewiduje m.in.: 

• przedłużenie równoległego funkcjonowania tzw. starego i no-
wego SIO do 1 marca 2017 r.,

•  wydłużenie okresu, w  którym subwencja oświatowa udziela-
na będzie na podstawie danych zawartych w starym SIO – ma 
to dotyczyć subwencji na lata 2014-2016,

•  wprowadzenie mechanizmu zapewniającego możliwość gro-
madzenia w  bazie danych nowego SIO niezweryfikowanych 
danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli, czyli danych 
niezgodnych z danymi w rejestrze SL.

rekrutacja według nowych zasad 

18 stycznia 2014 r. weszła w życie

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013  r. o  zmianie ustawy o  systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie do-
tychczasowych regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), w którym TK uznał za 
niezgodny z Konstytucją przepis art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy o systemie 
oświaty zawierający upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia wa-
runków i trybu przyjmowania uczniów do szkół.

W wyniku powyższej nowelizacji, na poziom ustawy o systemie 
oświaty zostaną przeniesione zasady oraz kryteria rekrutacji do przed-
szkoli, szkół i placówek publicznych. Zgodnie z ustawą przyjęto trzy 
grupy kryteriów, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji:

1)  kryteria uwzględniające zakres potrzeb osób, które z  przy-
czyn losowych znajdują się w trudniejszej sytuacji rodzinnej 
i zdrowotnej (między innymi wielodzietność rodziny kandy-
data, jego niepełnosprawność, a także niepełnosprawność je-
go rodziców);

2)  kryteria określane przez organy prowadzące, których speł-
nienie powinno zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb 
dziecka, jego rodziny, a także lokalnych potrzeb społecznych. 
Ustawa przewiduje, że na drugim etapie postępowania rekru-

tacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu 
przypadającego na osobę w rodzinie kandydata;

3)  trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności 
kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powin-
ny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół 
i placówek, w których są wymagane szczególne predyspozycje.

Ustawa doprecyzowuje też niektóre obszary pozarekrutacyjne. 
Wprowadza przepis dotyczący zatrudniania w  przedszkolu osób 
niebędących nauczycielami w celu prowadzenia zajęć rozwijających 
zainteresowania. Ponadto dodano obowiązek dla gminy do zwrotu 
kosztów przejazdów opiekuna dziecka do czasu ukończenia przez 
nie 7. roku życia, w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły 
przekroczy odległość 3 km.

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących 
rekrutacji. W związku z powyższym, ustawa zawiera szereg szcze-
gółowych przepisów przejściowych. 

Więcej o nowych zasadach rekrutacji w artykule pt. Rekrutacja do publicz-
nych przedszkoli, szkół i placówek – nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

subwencja oświatowa w 2014 r.

1 stycznia 2014 r. weszło w życie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1687).

W  algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
uwzględniono m.in.:

•  nowy wskaźnik (wagę), którym zostaną przeliczeni uczniowie 
klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz 
klas pierwszych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 

•  zmianę zasad subwencjonowania zadań związanych z nauką języ-
ków mniejszości narodowych, etnicznych bądź języka regionalnego,

•  zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i ogól-
nokształcących szkołach muzycznych I  stopnia o  dzieci sze-
ścioletnie, które od 1 września 2014  r. rozpoczną realizację 
obowiązku szkolnego,

•  rozszerzenie zakresu stosowania wagi P30 dotyczącej uczest-
ników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o  uczestników 
kursów organizowanych przez szkoły prowadzone przez inne 
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowano na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, www.rcl.gov.pl, www.prezydent.gov.pl 

zmiany w prawie oświatowym przygotowała:  Monika Rękawek
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Rekrutacja do publicznych  
przedszkoli, szkół i placówek – 
nowelizacja ustawy o systemie oświaty1

Zasady rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli 
niezgodne z Konstytucją RP

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty2, minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania określał w drodze rozporządzenia warunki 
i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży 
oraz dla dorosłych, a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wyrokiem3 z dnia 8 stycznia 2013 r., stwierdził niezgod-
ność powołanego wyżej art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji – niekonstytucyjność 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych4.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepis art. 22 ust. 
1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, a tym samym rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wa-
runków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkół do innych, tracą moc obowiązującą 
z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 
Ustaw. Wyrok został ogłoszony 18 stycznia 2013 r.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że kwe-
stia rekrutacji do publicznych szkół i placówek (a przynajmniej jej ogól-
ne założenia), zdecydowanie wymaga regulacji rangi ustawowej głów-
nie ze względu na  samoistność regulacji zawartej w  rozporządzeniu 
wykonawczym, wynikającą z braku odpowiednich regulacji na pozio-
mie ustawy, nadania aktowi wykonawczemu charakteru podstawowego 
źródła prawa z pominięciem przepisów ustawy oraz dopuszczenia do 
precyzowania zasad rekrutacji w aktach o jeszcze niższej randze obo-
wiązywania niż rozporządzenie. 

Ponadto Trybunał Konstytucyjny wskazał na brak wytycznych doty-
czących zasad przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół w prze-
pisie upoważaniającym oraz brak na poziomie ustawy określenia sposo-
bu przeprowadzania i procedury rekrutacji do publicznych przedszkoli 
i szkół różnych typów oraz procedury odwoławczej od decyzji o nie-
przyjęciu dziecka do wybranego przedszkola, innej formy wychowa-
nia przedszkolnego lub szkoły oraz możliwości sądowej kontroli tych 
decyzji. 

Szczególny mankament dotychczasowych przepisów, zdaniem Try-
bunału Konstytucyjnego, stanowi brak określenia w ustawie katalogu 
cech kandydatów do przedszkoli i szkół oraz ich hierarchii względem 
siebie, w  tym wskazania grupy kandydatów o  szczególnym statusie 
uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację 
osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia. 

W  uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego podnie-
siono również kwestię braku odpowiednich regulacji umożliwiających 
właściwe rozumienie zasady powszechnej dostępności do publicznych 
przedszkoli i  szkół. Ponadto Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, 
że dotychczas pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w pro-
cesie rekrutacji odbywało się bez podstawy prawnej. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
3 stycznia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 7 została ogłoszona 

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświa-
ty i niektórych innych ustaw1. Ustawa w dużej części weszła w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2014 r.

W wyniku nowelizacji, w ustawie o systemie oświaty po Rozdziale 
2 został dodany Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół 
i publicznych placówek, w którym określono w szczególności: 

Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., kwestionującego ustalanie zasad 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek w drodze rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej, jest ogłoszona 3 stycznia 2014 r. obszerna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. W wyniku nowelizacji 
na grunt ustawy o systemie oświaty przeniesione zostały regulacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli 
szkół i placówek. Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia nowe zasady i tryb rekrutacji, a także pozostałe zmiany 
pozarekrutacyjne wprowadzone tzw. ustawą rekrutacyjną.

tekst:  Monika Rękawek
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1)  kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół 
i placówek, w tym wskazano grupę kandydatów o szczególnym 
statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze wzglę-
du na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności 
czy osiągnięcia;

2)  zasady przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszko-
li, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, pu-
blicznych szkół i placówek, w szczególności wskazano hierarchię  
poszczególnych kryteriów; 

3)  procedurę przeprowadzania rekrutacji, w tym procedurę odwo-
ławczą w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publiczne-
go przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkol-
nego, publicznej szkoły czy placówki oraz 

4)  zasady przetwarzania danych osobowych uczestników proce-
su rekrutacji.

Nowe rozwiązania ustawowe dotyczące rekrutacji mają zastosowa-
nie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowa-
nia przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, właściwych ministrów, 
a  także osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne. 

Przepisy dotyczące rekrutacji nie będą miały zastosowania do re-
krutacji do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i  placówek. 
Wyjątek będzie dotyczył wyłącznie niepublicznych przedszkoli oraz 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które w myśl 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw5 prowadzą rekrutację w oparciu o zasa-
dę powszechnej dostępności i w związku z tym otrzymują odpowied-
nio dotację z budżetu gminy na każdego ucznia odpowiednio w wyso-
kości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę lub w wyso-
kości 50 proc. wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez tę gminę. 

Przepis umożliwiający niepublicznym przedszkolom oraz niepu-
blicznym innym formom wychowania przedszkolnego rekrutację dzie-
ci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wejdzie jednak w życie 
dopiero 1 września 2015 r.

Ustawa rekrutacyjna wprowadza, nieistniejące w dotychczasowych 
uregulowaniach prawnych, zasady rekrutacji do publicznych:

1)  placówek opiekuńczo-wychowawczych (młodzieżowe domy 
kultury, schroniska młodzieżowe) – art. 20o ustawy o systemie 
oświaty w brzmieniu ustalonym tzw. ustawą rekrutacyjną,

2)  placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – art. 20p ,

3)  na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne 
szkoły, publiczne placówki lub publiczne ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego – art. 20 r.

Na grunt ustawy o systemie oświaty zostały również przeniesione za-
sady rekrutacji do publicznych szkół i placówek artystycznych (art. 20n).

W ustawie rekrutacyjnej wyodrębnione zostały przepisy dotyczące 
zasad rekrutacji do publicznych: 

1)  szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego (art. 20h),
2)  szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi (art. 

20i i 20j) oraz
3) szkół dla dorosłych (art. 20k).

Ogólne kryteria rekrutacji
Dotychczas ustawa o systemie oświaty nie określała kryteriów bra-

nych pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do przedszkoli i szkół. 
Częściowo wymieniało je rozporządzenie w sprawie zasad przyjmowa-
nia do szkół zaliczając do nich m.in.:

–  w przypadku przedszkoli: samotne wychowywanie dziecka przez 
rodzica, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, cał-
kowita niezdolność do pracy rodzica, niezdolność do samodzielnej 
egzystencji rodzica, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej; 

–  w przypadku szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształce-
nie zawodowe – stan zdrowia kandydata; 

–  wiedza, umiejętności i zdolności kandydata oceniane na pod-
stawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddzia-
ły dwujęzyczne), prób sprawności fizycznej (szkoły i oddzia-
ły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego), wyników 
uzyskanych na  świadectwie ukończenia szkoły na  poprzed-
nim etapie kształcenia, wyników uzyskanych na  egzaminie 
przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz 
z  uwzględnieniem szczególnych osiągnięć wymienionych 
na świadectwie.

Wskazane w rozporządzeniu kryteria mogły być uzupełniane przez 
regulacje zawarte w statutach przedszkoli, szkół i placówek.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa szczegółowo na po-
ziomie ustawy grupy kryteriów, które powinny być brane pod uwagę 
przy przyjmowaniu uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół 
i placówek.

Określone zostały trzy grupy kryteriów, którymi należy się kie-
rować w procesie rekrutacji w zależności od typu i rodzaju jednostki:

 I grupa  
Kryteria uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną 

opieką państwa, zgodnie z art. 69 i 71 Konstytucji oraz Konwencją 
z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. 
u. z 2012 r. poz. 1169):

Kryteria, uwzględniające zakres potrzeb osób z przyczyn losowych 
mających trudniejszą sytuację, w szczególności rodzinną lub zdrowot-
ną, zostały odmiennie sformułowane w zależności od tego, czy dotyczą 
dzieci i młodzieży, czy dorosłych.

W przypadku dzieci i młodzieży będą brane pod uwagę następu-
jące kryteria:
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– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Przy tym pojęcia: rodzina wielodzietna oraz osoba samotnie wycho-

wującą dziecko są definiowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych6.

W odniesieniu do osób pełnoletnich ubiegających się o przy-
jęcie do szkoły lub placówki kryteria grupy I zostały ukształtowa-
ne następująco:

– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność dziecka kandydata;
–  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat  

sprawuje opiekę;
– samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Organ prowadzący, jak również publiczne przedszkole, szkoła lub 

placówka, nie mogą w statucie ograniczać katalogu wymienionych kry-
teriów rekrutacji, co oznacza, że wszystkie mają taką samą ważność. 

II grupa 
Kryteria określane przez organy prowadzące, których spełnienie po-

winno zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, jego rodzi-
ny, a także lokalnych potrzeb społecznych (nie więcej niż 6 kryteriów).

Organy prowadzące zostały uprawnione do określenia hierarchii 
kryteriów z tej grupy. Hierarchia ta jest określana przez przyznanie róż-
nej liczby punktów poszczególnym kryteriom.

Ustawa przewiduje, że na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego może być brane pod uwagę m.in. pierwszeństwo dla pracujących 
zawodowo rodziców lub rodzica, czy też kryterium dochodowe.

Organy prowadzące będą określały dokumenty niezbędne do potwier-
dzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (kry-
terium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodzica).

III grupa 
Kryteria uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, 

ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod 
uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do tych szkół i placówek, w któ-
rych wymagane są specjalne predyspozycje (np. szkoły artystyczne, 
dwujęzyczne, sportowe i mistrzostwa sportowego, placówki oświa-
towo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych):

–  wyniki egzaminu przeprowadzonego w  ostatnim roku nauki 
w  gimnazjum oraz na  świadectwie ukończenia gimnazjum, 
w  szczególności oceny z  języka polskiego, matematyki i  dwóch 
wskazanych przez dyrektora danej szkoły obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych,

–  uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem oraz osiągnięcia wymie-
nione na świadectwie, takie jak uzyskanie wysokiego miejsca – na-

grodzone lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wie-
dzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiato-
wym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

–  osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego lub in-
nych ludzi, np. w formie wolontariatu.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli  
oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 20c)

W dotychczasowym stanie prawnym do przedszkola i oddziału przed-
szkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności 
przyjmowane były dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. 
W następnej kolejności przyjmowane były dzieci matek lub ojców samot-
nie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność 
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie od-
rębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Ponadto rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych odbywała się głównie na podstawie zasad 
rekrutacji określonych w statutach tych jednostek. Natomiast zasady re-
krutacji do publicznych innych form wychowania przedszkolnego okre-
ślone były w tzw. organizacji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, procedurę przy-
jęcia dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wy-
chowania przedszkolnego rozpocznie złożenie przez rodziców wniosku 
do dyrektora wybranego przedszkola lub osoby kierującej inną formą 
wychowania przedszkolnego. Rodzice będą mogli złożyć wnioski do 
maksymalnie trzech przedszkoli lub innych form wychowania przed-
szkolnego, chyba że organ prowadzący ustali większą ich liczbę.

Zasadą jest, że do publicznego przedszkola lub publicznej innej for-
my wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszka-
łych na obszarze danej gminy.

Organ prowadzący ma w chwili obecnej obowiązek zapewnienia miej-
sca wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka 5-letniego (a także 
w okresie przejściowym 6-letniego). Natomiast od dnia 1 września 2015 r. 
organy prowadzące będą zobowiązane zapewnić miejsce w przedszkolu 
każdemu dziecku 4-letniemu, a od dnia 1 września 2017 r. – 3-letniemu.

W przypadku, gdy do danego publicznego przedszkola lub innej for-
my wychowania przedszkolnego wpłynie więcej wniosków kandyda-
tów zamieszkałych na obszarze danej gminy, niż jest wolnych miejsc, 
na  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego eta-
pu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wycho-
wania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria okre-
ślone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak naj-
pełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb 
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 
muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz 
lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane 
pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kry-
terium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym 
do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzin-
nych6. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem ro-
dzica kandydata.

Należy zaznaczyć, że  organ prowadzący określa nie więcej niż  
6 kryteriów, o których mowa wyżej, oraz przyznaje każdemu kryterium 
określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć róż-
ną wartość.

Przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, które 
po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal będą dysponowały wolnymi 
miejscami, będą mogły przyjąć dzieci z innych gmin, na wniosek ich 

rodziców. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych po-
za obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 
na zasadach określonych powyżej. 

Przedstawione zasady rekrutacji będą miały także zastosowanie do 
rekrutacji do publicznego przedszkola integracyjnego oraz oddziału in-
tegracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym tych dzieci, 
które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Le-
gitymowanie się takim orzeczeniem daje pierwszeństwo przyjęcia do 
przedszkola integracyjnego oraz oddziału integracyjnego w publicznym 
przedszkolu ogólnodostępnym.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego – regulacje 
przejściowe (art. 6, 7 i 17 ustawy rekrutacyjnej)

Ustawodawca proponuje stopniowe wprowadzanie rozwiązań do-
tyczących rekrutacji.

W związku z powyższym nowe zasady rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w pełnym za-
kresie będą miały zastosowanie od roku szkolnego 2015/2016.

W myśl art. 6 ustawy rekrutacyjnej, w postępowaniu rekrutacyjnym 
na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub publicznej 
innej formy wychowania przedszkolnego kryteria (nie więcej niż 6) 
uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 
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i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic sa-
motnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych – okre-
śla dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną in-
ną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta). 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie może określić wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). Liczbę punktów za kryteria określa dyrektor publicznego 
przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przed-
szkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów jest potwierdzane 
odpowiednimi oświadczeniami. 

Na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, 
terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupeł-
niającego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kieru-
jąca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu 
z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do pu-
blicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przed-
szkolnego przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c ust. 1–3, 7 
i 8, art. 20s, art. 20t ust. 1, 2 pkt 1,ust. 3, 5–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2, 
art. 20z–20ze ustawy o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym tzw. 
ustawą rekrutacyjną stosuje się odpowiednio.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do pu-
blicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w pu-
blicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci niepo-
siadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 
ze względu na niepełnosprawność, omówione wyżej przepisy art. 6 ust. 
1-3 ustawy rekrutacyjnej stosuje się odpowiednio.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 7 ustawy rekrutacyjnej. W świe-
tle powyższego przepisu, jeżeli w  wyniku postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2014/2015 dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, 
któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wy-
chowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego publicznego 
przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
dyrektor tego przedszkola albo osoba kierująca tą inną formą wychowania 
przedszkolnego informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej 
formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany 
pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną pu-
bliczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. 
Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego 
przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być 
zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wycho-
wania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Zgodnie z art. 16 ustawy rekrutacyjnej do postępowania rekrutacyj-
nego na rok szkolny 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych stosuje się wskazane wyżej przepisy 
art. 6 i art. 7 ustawy rekrutacyjnej.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do od-
działów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje 
się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t, 
art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z–20ze ustawy o systemie oświaty 
w brzmieniu ustalonym tzw. ustawą rekrutacyjną.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych 
i publicznych gimnazjów (art. 20e)

W świetle dotychczasowej regulacji w pierwszej kolejności do szkół 
podstawowych i gimnazjów przyjmowani byli uczniowie zamieszkali 
w obwodach tych szkół, zaś w dalszej – gdy szkoła dysponowała wolny-
mi miejscami – na wniosek rodziców, można było przyjąć do niej rów-
nież kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, spełniających 
kryteria wymienione w statutach każdej ze szkół. Dyrektor gimnazjum 
nie mógł odmówić przyjęcia ucznia, który ukończył szkołę podstawo-
wą i jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim oraz wybrał konkretne gimnazjum.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nadal przewiduje, że do klasy 
pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publiczne-
go gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe 
w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy 
pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmu-
je się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe 
w tym obwodzie.

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandyda-
tów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawo-
wej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publicz-
na szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponu-
je wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny 
oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Ustalonym kry-
teriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnia-
nie kryterium dochodu na  osobę w  rodzinie kandydata potwierdza 
się oświadczeniem.

Przepisy dotyczące przyjmowania do szkół podstawowych i gimna-
zjów, prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego, którym 
ustalono obwody stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego 
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gim-
nazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorzą-
du terytorialnego lub osobę fizyczną, którym ustalono obwód.

Rekrutacja uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub osobę fizyczną, którym nie wyznaczono obwodu, będzie prowadzo-
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na dwuetapowo według kryteriów uwzględniających potrzeby rodziny 
i społeczności lokalnej oraz osób objętych szczególną opieką państwa 
(grupa druga a następnie pierwsza kryteriów ogólnych), czyli z pomi-
nięciem zasady zamieszkania w obwodzie szkoły.

Zasady przyjmowania do publicznych gimnazjów 
laureatów i finalistów (art. 20d ust. 1)

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
laureat konkursu przedmiotowego o  zasięgu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyj-
mowani w pierwszej kolejności do:

1) publicznego gimnazjum, 
2) publicznego gimnazjum integracyjnego,
3) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, 
4)  oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólno-

dostępnym,
5)  oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólno-

dostępnym, 
6)  oddziału integracyjnego w  publicznym gimnazjum ogól-

nodostępnym jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szko-
ły podstawowej.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów – regulacje przejściowe (art. 8 i 9 ustawy 
rekrutacyjnej)

Nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gim-
nazjów będą miały zastosowanie od roku szkolnego 2016/2017.

W  świetle przepisów przejściowych ustawy rekrutacyjnej  
(art. 8), w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamiesz-
kali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawo-
wej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wyma-
gane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeli-
czania punktów.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż odpowied-
nio do końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości 
kryteria, o których mowa wyżej.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej przepisy art. 20a, art. 20s, 
art. 20t ust. 1, art. 20v i art. 20z–20ze ustawy o systemie oświaty w brzmie-
niu ustalonym tzw. ustawą rekrutacyjną stosuje się odpowiednio.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddzia-
łu integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, 
w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształce-

nia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się 
wskazane wyżej przepisy przejściowe dotyczące rekrutacji do publicznej 
szkoły podstawowej ogólnodostępnej.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza 
obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierw-
szej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gim-
nazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów 
zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane doku-
menty oraz sposób przeliczania punktów.

Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż odpowiednio do 
końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości po-
wyższe kryteria. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumen-
tów, określa kurator oświaty.

Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu 
z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin prze-
prowadzenia postępowania uzupełniającego.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach 
ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznego gimnazjum integracyjnego i oddziału inte-
gracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku 
dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się wskazane wyżej 
przepisy przejściowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 
do publicznego gimnazjum przepisy art. 20a, art. 20d ust. 1, art. 20e ust. 2, 
art. 20s, art. 20t ust. 1, art. 20v i art. 20z–20ze ustawy stosuje się odpowiednio.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
(art. 20f)

Według regulacji prawnych sprzed nowelizacji, do klasy pierwszej 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej) 
przyjmowany był uczeń posiadający świadectwo ukończenia gimna-
zjum. Ponadto, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowa-
dzącej kształcenie zawodowe, kandydat musiał posiadać zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w okre-
ślonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

Ponadto, o  przyjęciu kandydatów decydowały punkty przyzna-
ne w postępowaniu rekrutacyjnym za spełnienie kryteriów zawartych 
w statucie szkoły, uwzględniających: wyniki egzaminu przeprowadza-
nego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, oceny z języka polskiego 
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i  trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szczególne 
osiągnięcia ucznia wymienione na  świadectwie ukończenia gimna-
zjum (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach 
organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wo-
jewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szcze-
blu powiatowym). 

Dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mógł skierować 
wniosek do ministra edukacji narodowej, zaopiniowany przez kuratora 
oświaty, o wprowadzenie dodatkowego kryterium – wyniku sprawdzia-
nu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę peda-
gogiczną, jeżeli program nauczania realizowany w danej szkole wymagał 
od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Równorzędne wyniki uczniów dawały pierwszeństwo przyjęcia do 
szkoły sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz umieszczonym w rodzinach zastępczych, kandydatom 
o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalo-
no indywidualny program lub tok nauki oraz kandydatom z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Niezależnie od opisanych wyżej kryteriów, dotychczas obowiązujące 
przepisy w zakresie rekrutacji przewidywały bezwzględne pierwszeń-
stwo w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej kandydatów będących 
laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i laureatami konkur-
sów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, tak jak do-
tychczas, do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (z wy-
jątkiem szkół policealnych i szkół specjalnych przysposabiających do 
pracy) przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2)  w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawo-

dowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów 
tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warun-
ki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2)  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4)  szczególne osiągnięcia wymienione na  świadectwie ukończe-

nia gimnazjum:
a.  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowa-

nego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo or-
ganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez in-
ne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wo-
jewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b.  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5)  w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddzia-
łów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji –  
wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Kurator oświaty corocznie do końca lutego będzie zobowiązany po-
dać do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmio-
ty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadec-
twie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określić miejsca 
uznane za wysokie w tych zawodach.

Należy zaznaczyć, że w stosunku do dotychczasowych rozwiązań 
zmianie uległ zakres przedmiotów, z których oceny obowiązkowo są 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W katalogu wyod-
rębniono (obok języka polskiego) matematykę, przedmiot zdawany 
obecnie obowiązkowo na egzaminie maturalnym, oraz dwa (a nie jak 
dotychczas – trzy) przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do pu-
blicznej szkoły ponadgimnazjalnej mają kandydaci z problemami zdro-
wotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim eta-
pie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Ustawa rekrutacyjna przewiduje, że tak jak dotychczas dyrektor pu-

blicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie mógł skierować wniosek do 
ministra edukacji narodowej, o wprowadzenie dodatkowego kryterium – 
wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalo-
nych przez radę pedagogiczną, jeżeli program nauczania realizowany 
w danej szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji. Do wniosku dyrektor będzie musiał załączyć wcze-
śniej uzyskaną pozytywną opinię kuratora oświaty oraz, co jest zmianą 
w stosunku do poprzednich rozwiązań, dodatkowo także zgodę organu  
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prowadzącego na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie re-
alizacji programu nauczania wymagającego od uczniów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji.

Kolejną zmianą w stosunku do dotychczasowych rozwiązań jest 
upoważnienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
do określenia w drodze rozporządzenia:

1)  sposobu przeliczania na  punkty poszczególnych kryteriów, 
o których mowa w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 
i art. 20j ust. 2 ustawy, oraz

2)  sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych 
odpowiednio ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.

Ma to na celu ujednolicenie sposobu punktowania kryteriów w ca-
łym kraju. W dotychczasowym stanie prawnym sposób przyznawania 
punktów corocznie ustalany był przez kuratora oświaty dla danego wo-
jewództwa.

Rekrutacja do publicznych szkół policealnych (art. 20g)
W dotychczasowym stanie prawnym, o przyjęcie na semestr pierwszy 

publicznej szkoły policealnej mogły starać się osoby posiadające wykształ-
cenie średnie. Kryteria rekrutacji określały statuty szkół, uwzględniające 
pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, je-
żeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadzała, sumę punktów za 
oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej 
i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienio-
nych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia oraz inne dodat-
kowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształciła szkoła. Laure-
aci i finaliści olimpiad przedmiotowych mieli możliwość wyboru szkoły, 
z pominięciem powyższych kryteriów. Pierwszeństwo zapisania się do 
szkoły przysługiwało kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograni-
czającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ustawa o systemie oświaty po nowelizacji przewiduje, że do klasy 
pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, któ-
rzy posiadają:

1) wykształcenie średnie;
2)  zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciw-

wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wy-
dane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandyda-
tów do szkół ponadgimnazjalnych.

W  przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyż-
sze warunki, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole policeal-
nej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą,

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność dziecka kandydata,
d.  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę,
e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu dana publiczna szkoła policealna nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana 
pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych laureatów i finalistów  
(art. 20d ust. 1 i 3)

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
laureat konkursu przedmiotowego o  zasięgu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

1) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, 
2)  publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału inte-

gracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,  
jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadcze-
nie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kan-
dydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy laureatów lub finalistów 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkur-
su przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
przyjmowanych do:

1) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, 
2)  oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej lub 
3)  oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimna-

zjalnej ogólnodostępnej. 
Laureaci lub finaliści będą przyjmowani w pierwszej kolejności do 

ww. szkół, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzy-
skają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji 
językowych nie będzie dotyczył laureata lub finalisty olimpiady przed-
miotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódz-
kim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który bę-
dzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do 
których ubiega się laureat lub finalista.
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Rekrutacja po publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
z wyjątkiem szkół policealnych i przysposabiających 
do pracy (regulacje przejściowe – art. 10, 11 ustawy 
rekrutacyjnej)

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, terminy prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 
dokumentów, określa kurator oświaty.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i  2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, o  przyjęciu 
kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dy-
rektora szkoły, uwzględniające:

1)  oceny z  języka polskiego i  trzech wybranych obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych;

2) osiągnięcia ucznia:
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b.  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na  świadectwie 

ukończenia gimnazjum;
3)  liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świa-

dectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnię-
cia ucznia, o których mowa w pkt 2;

4)  liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu 
gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wyni-
kach egzaminu;

5)  liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych, jeżeli jest przeprowadzany.

Kryterium, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy rekrutacyjnej 
(oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych) obowiązuje również w  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok 
szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do klasy 
pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany 
przez kuratora oświaty, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie spraw-
dzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę 
pedagogiczną, jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga 
od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szcze-
gólności plastycznych lub muzycznych.

Zgoda obowiązuje również w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2015/2016.

Dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż odpo-
wiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomo-
ści kryteria przyjęć oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gim-
nazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oce-
ny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i  2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, kurator 
oświaty ustala we współpracy z  dyrektorami publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych sposób przeliczania na punkty ocen z języka 
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punkto-
wania innych osiągnięć kandydata.

W  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku rów-
norzędnych wyników uzyskanych w  pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
W  postępowaniu rekrutacyjnym na  lata szkolne 2014/2015–

2017/2018 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, wyniki egzaminu 
gimnazjalnego nie obejmują wyniku egzaminu z języka obcego nowo-
żytnego na poziomie rozszerzonym.

1)  Ustawa rekrutacyjna zawiera odrębne przepisy przejściowe doty-
czące rekrutacji:

2)  do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej i oddziału inte-
gracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

3)  do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub od-
działu dwujęzycznego w  publicznej szkole ponadgimnazjal-
nej ogólnodostępnej,

4)  do oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawo-
wej ogólnodostępnej, oddziału międzynarodowego w publicznym 
gimnazjum ogólnodostępnym i publicznej szkole ponadgimna-
zjalnej ogólnodostępnej,

5)  do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzo-
stwa sportowego,

6) o publicznych szkół dla dorosłych,
7) do publicznych szkół policealnych,
8)  na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzone 

przez publiczne placówki i  publiczne ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego,

9)  na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne 
szkoły, publiczne placówki i publiczne ośrodki dokształcania i do-
skonalenia zawodowego,

10)  na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające za-
interesowania organizowane w publicznej placówce oświatowo-
-wychowawczej,

11)   do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
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Przebieg postępowania rekrutacyjnego (art. 20s-20zg)
Zgodnie z art. 20a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym 

tzw. ustawą rekrutacyjną dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyj-
muje się odpowiednio do:

– publicznych przedszkoli, 
– publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
–  publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-3b i 7 (pla-

cówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawiczne-
go, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne),

–  klas pierwszych szkół wszystkich typów po przeprowadzeniu po-
stępowania rekrutacyjnego.

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, mło-
dzieży i  osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów 
w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dy-
rektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamiesz-
kałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gim-
nazjum, którzy są przyjmowani z urzędu.

Jeżeli przyjęcie ucznia, w trakcie roku szkolnego, wymaga przepro-
wadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatko-
we skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego. Postępowanie rekrutacyjne może być pro-
wadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

1. Złożenie wniosku 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na  wniosek rodzica 

kandydata lub pełnoletniego kandydata o przyjęcie odpowiednio do pu-
blicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkol-
nego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej pla-
cówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, złożony do dyrekto-
ra właściwego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 
szkoły lub placówki.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być 
złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych 
szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wnio-
sku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicz-
nych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.

We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przed-
szkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo pu-
blicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wniosek zawiera:
1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, 

a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 
pełnoletniego – imiona rodziców;

3)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandy-
data, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elek-
tronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5)  wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicz-
nych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych 
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6)  w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
przez kandydata stosownych kryteriów, np.:

–  zaświadczenie o  dochodzie na  osobę w  rodzinie, oświadczenie 
o liczbie dzieci w rodzinie, orzeczenia, zaświadczenia, świadectwa 
wydawane na podstawie odrębnych przepisów, np. potwierdzające 
niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, samotne wy-
chowywanie dziecka oraz objęcie pieczą zastępczą,

–  oświadczenie zawierające informacje o miejscu pracy lub prowa-
dzenia działalności gospodarczej rodzica lub pobieraniu nauki 
w szkole lub szkole wyższej, oświadczenie zawierające informacje 
o miejscu korzystania przez rodzeństwo kandydata, ubiegającego 
się o przyjęcie do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
z wychowania przedszkolnego, realizowania obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki, oświadczenie zawierające informacje o od-
ległości lub utrudnionym dojeździe do szkoły od miejsca zamiesz-
kania kandydata, dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe 
ustalone przez dyrektora lub organ prowadzący,

–  świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o  wyniku spraw-
dzianu lub egzaminu państwowego, świadectwo potwierdzające 
kwalifikacje w danym zawodzie albo o nieposiadaniu kwalifikacji 
zawodowych, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub fina-
listy olimpiad lub konkursów przedmiotowych, opinia publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa 
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponad-
gimnazjalnej.

Ustawa o systemie oświaty określa wymaganą formę dokumentów, 
która uzależniona jest od rodzaju przedkładanego dokumentu (w ory-
ginale, odpisie notarialnie poświadczonym, odpisie urzędowo poświad-
czonym, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrekto-
ra szkoły, którą ukończył kandydat, kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata).

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy 
pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje 
się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe 
w tym obwodzie.

Zgłoszenie zawiera:
1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, 

a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
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2)   imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandy-

data – o ile je posiadają.
Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimna-

zjum należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły pod-
stawowej.

Organ prowadzący publiczne przedszkola, publiczne inne formy wy-
chowania przedszkolnego, publiczne szkoły lub publiczne placówki mo-
że określić wzór wniosku lub wzór zgłoszenia.

2. PostęPowanie rekrutacyjne 
W przypadku gdy wnioski złoży więcej kandydatów niż jest wolnych 

miejsc, przeprowadzane będzie postępowanie rekrutacyjne. Postępowa-
nie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przed-
szkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego ko-
misji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do pu-

blicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kan-
dydatów niezakwalifikowanych, 

2)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób 
sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, 
sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, eg-
zaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych – w przy-
padkach, wskazanych w ustawie,

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, 
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Skład i  szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegó-

łowy tryb i  terminy przeprowadzania postępowania rekruta-
cyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a  także terminy 
składania dokumentów zostaną określone przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia  
(art. 20I pkt 3).
3. Procedura odwoławcZa  
w PrZyPadku odmowy PrZyjęcia kandydata 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnio-
skiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowa-
nia przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia 
w  publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na  kwalifikacyjny 
kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkol-
nych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpie-

nia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, któ-
rą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrekto-
ra publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej 
placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dy-
rektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicz-
nej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

4. PostęPowanie uZuPełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne 

przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, pu-
bliczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postę-
powanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierp-
nia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przepro-
wadzane postępowanie rekrutacyjne.

5. Zasady ujawniania i PrZetwarZania danych  
osobowych ucZestników Procesu rekrutacji

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń ko-
rzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu 
lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza 
do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej 
placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w for-
mach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przed-
szkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicz-
nej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie 
rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 
przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu ad-
ministracyjnego i  postępowanie nie zostało zakończone prawomoc-
nym wyrokiem.

Przechodzenie ucznia z jednego typu publicznej szkoły 
do innego typu publicznej szkoły (art. 20zh)

Przepisy ustawy rekrutacyjnej przewidują, że  w  przypadku prze-
chodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu pu-
blicznej szkoły, o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły de-
cyduje dyrektor szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa wyżej,  
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wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powo-
dujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

Uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły jest przyjmo-
wany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukoń-
czenia klasy programowo niższej.

Ustawa przewiduje, że w przypadku przechodzenia ucznia z jedne-
go typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując 
ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Jednocześnie ustawodawca upoważnił ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu 
publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypad-
ki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły 
do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy pro-
gramowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, 
uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez 
uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

Pozostałe zmiany w ustawie o systemie oświaty
Nowelizacja ustawy o  systemie oświaty wprowadza również inne 

zmiany przepisów niezwiązane z procesem rekrutacji, m.in.:
1.  W art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty doprecyzowane zosta-

ło pojęcie rodzic, poprzez wskazanie, że oprócz rodziców i opie-
kunów prawnych dziecka, obejmie ono także osoby (podmioty) 
sprawujące zastępczą pieczę nad dzieckiem.

2.  Wprowadzona została możliwość zatrudnienia w przedszkolu 
oraz innej formie wychowania przedszkolnego, osoby niebędącej 
nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowa-
nia, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora przed-
szkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Do zatrud-
nienia takiej osoby wymagana będzie zgoda kuratora oświaty.  
Osoby takie zatrudniane będą na zasadach określonych w Ko-
deksie pracy, z  tym że do osób tych zastosowanie znajdą od-
powiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli, a ustalone wy-
nagrodzenie nie powinno być wyższe niż przewidziane dla na-
uczyciela dyplomowanego.

3.  Wprowadzony został dodatkowy wymóg, polegający na  tym, 
że  osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie 
uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia 
danych zajęć, będzie mogła być zatrudniona w przedszkolu, innej 
formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, jeżeli 
spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. nie toczy się 
przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postę-
powanie o ubezwłasnowolnienie oraz nie była karana za przestęp-
stwo popełnione umyślnie). W celu potwierdzenia spełnienia wa-
runku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, osoba 
niebędąca nauczycielem, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest 
obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajo-
wego Rejestru Karnego.

4.  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ustala na poziomie ustawy 
warunki i kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej od-
działu międzynarodowego szkoły podstawowej, gimnazjum i szko-
ły ponadgimnazjalnej. Dotychczas warunki i  tryb przyjmowania 
uczniów do oddziału międzynarodowego określał statut szkoły.

5.  Uchyla się zapis art. 14 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stanowią-
cy, że  przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego 
uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

6.  Uzupełnione zostają przepisy w zakresie zwrotu kosztów przejaz-
du opiekuna dziecka. Zgodnie ze zmianą art. 17 ust. 3 pkt l ustawy 
o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której 
obwodzie dziecko mieszka przekracza:
a. 3  km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
b.  4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych 

oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo 
zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji pu-
blicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia 
przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna 
dziecka środkami komunikacji publicznej.

7.  W art. 60 w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dotyczącym treści 
statutu szkoły i placówki publicznej, uchyla się pkt 6, stanowiący, 
że statut określa zasady rekrutacji uczniów.
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8.  Zmianie ulega brzmienie art. 84 ust. 2 ustawy o  syste-
mie oświaty dotyczącego statutu szkoły lub placówki nie-
publicznej. Zgodnie z  nowym brzmieniem art. 84 ust. 2 
pkt 7 statut szkoły lub placówki niepublicznej określa: 
  zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z  tym 
że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a)  art. 20e ust. 2 – w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, 

sportowego i mistrzostwa sportowego,
b)  art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 – w przypadku szkoły ponadgimna-

zjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,
c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 – w przypadku szkół dla dorosłych.

9.  Zmianie ulegną zasady dotyczące przyjmowania do szkół dzieci 
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjo-
nujących w systemach oświaty innych państw.

Zgodnie ze zmienionym art. 94a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie 
oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został 
upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków 
i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym 
szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek 
oraz na  kształcenia ustawiczne w  formie kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz 
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonu-
jących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje doku-
mentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych 
osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na od-
powiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego 
przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata 
dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub ko-
lejnego etapu edukacji.

Przepis art. 94 ust. 6 pkt 1 w zmienionym brzmieniu wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 2014 r.

Dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie powyższego 
przepisu określające m.in. warunki i tryb przyjmowania osób niebędą-
cych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, w tym 
szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek zacho-
wuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej 
jednak niż do dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z faktem, że z dniem 18 stycznia 2014 r. utraciło moc 
rozporządzenie dotyczące zasad przyjmowania do szkół4, które okre-
ślało m.in. zasady przyjmowania do szkół dzieci obywateli polskich 
powracających z zagranicy, przepis przejściowy art. 18 ustawy re-
krutacyjnej stanowi, że  w  postępowaniu rekrutacyjnym na  rok 
szkolny 2014/2015 obywatele polscy, którzy pobierali naukę 
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego do-
kumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz 
sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Nowelizacja ustawy o  systemie oświaty wprowadza ponadto 
zmiany w:

– ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,7

– ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,8 

– ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,9 
– ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw.5

1 ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświa-

ty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7),
2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. 

sprawy K 38/12) (Dz. U. z 2013 r. poz. 87),
4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 

lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.),
5 ustawa z  dnia 13 czerwca 2013  r. o  zmianie ustawy o  systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r, poz. 827 

z późn. zm.),
6 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.),
7 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.),
8 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
9 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 

857, z późn. zm.).
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