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– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polityków i odpowiednim strukturom już dziś
do Francuzów, Włochów, Brytyjczyków
i Niemców trafia większość kontraktów
w ramach projektu Galileo. A mówimy
o obrotach sięgających miliardów euro rocznie, o setkach tysięcy miejsc pracy. Z polskiej strony lobbingu nie ma – mówi prof.
Włodzimierz Lewandowski, przewodniczący
zespołu ds. Systemu Galileo przy Komitecie
Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej
Akademii Nauk.
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Konferencje, szkolenia, warsztaty

Emocje zamiast trocin, czyli jak zachęcić mózg do uczenia się

W konferencji pt. Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi wzięło udział ponad
170 nauczycieli, dyrektorów placówek, psychologów i pedagogów z całego Mazowsza, którzy
chcieli dowiedzieć się co zrobić, by uczeń przestał wkuwać regułki, a zaczął efektywnie przyswajać informacje.

40

Technologie dla każdego

Nie taka technologia straszna, jak ją malują – przekonywali organizatorzy konferencji Nowe technologie dla każdego, która odbyła się pod koniec marca w Słupskim
Inkubatorze Technologicznym.

39

Dziesiąte urodziny KASSK

Cyfrowa edukacja szansą na wzrost jakości kształcenia – to motto jubileuszowej Konferencji
Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych, którą od dekady organizuje nowotomyskie
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego.

39

Media społecznościowe

Pierwsze kroki z Facebookiem

Ma świecie zarejestrowanych jest ponad miliard facebookowych kont, w Polsce – ponad
16 milionów. Jeśli jeszcze go nie masz – podpowiadamy, jak to zmienić. Załóż je i przekonaj się, czy obecność w serwisie może pomóc w wychowywaniu i uczeniu.
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Chmura dla edukacji

Rodzina Evernote, czyli pomoc w projekcie

Skitch i Web Clipper to wspomagające darmowy program Evernote aplikacje, które
pomogą nauczycielowi w dokumentacji projektów edukacyjnych lub w stworzeniu
dydaktycznego portfolio.
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Scenariusze zajęć

Uczmy się od innych

Rozpoczynamy publikację scenariuszy
zajęć dydaktycznych przygotowanych
przez specjalistów z Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego. W bieżącym numerze prezentujemy pomysły na zajęcia z najmłodszymi – wychowanie przedszkolne oraz
|II etap edukacyjny. W kolejnych wydaniach EFUN pojawią się także scenariusze
do wykorzystania na zajęciach ze starszymi uczniami.
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Prawo i edukacja

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Zeskanuj QR kod i czytaj EFUN mobilnie.

W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, który od 1 września 2014 r. obejmie obligatoryjnie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r., poradnie
psychologiczno-pedagogiczne przeżywają oblężenie. Rodzice, szczególnie dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny w wieku sześciu lat, wyrażając obawy związane z adaptacją dziecka do warunków szkolnych występują do poradni z wnioskami o wyrażenie
opinii niezbędnych do odroczenia obowiązku szkolnego. Przypominamy i porządkujemy
regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia.
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– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polityków i odpowiednim strukturom już dziś
do Francuzów, Włochów, Brytyjczyków i Niemców trafia większość kontraktów
w ramach projektu Galileo. A mówimy o obrotach sięgających miliardów euro,
mówimy o setkach tysięcy miejsc pracy. Z polskiej strony lobbingu nie ma – mówi
prof. Włodzimierz Lewandowski, przewodniczący Zespołu ds. Systemu Galileo przy
Komitecie Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.
Od półtora roku Polska należy do Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA). Eksperci, także Pan, mieli nadzieję
na rozwój najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki,
zmiany w edukacji, napływ inwestycji związanych
z europejskimi programami kosmicznymi...
Niestety nie wszystko wygląda tak różowo. Nadal nie udało się powołać narodowej agencji kosmicznej, choć jest szansa na przełom, bo sprawę
w swoje ręce wzięli posłowie parlamentarnej grupy
ds. przestrzeni kosmicznej. We współpracy z ekspertami przygotowali poselski projekt ustawy powołujący Polską Agencję Kosmiczną. Liczymy,
że agencja w końcu powstanie. Czekając na nią,
doraźnie sprawy kosmosu prowadzą Ministerstwo
Gospodarki i PARP, ale przy najlepszych chęciach,
nie mają te instytucje odpowiednich warunków do
prowadzenia tak specjalistycznych zadań.

A jeśli nie?
Nie dopuszczam takiej myśli. Bez odpowiedniej instytucji nie możemy liczyć na zaistnienie

w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a tym samym
unowocześnienie naszej gospodarki. Niestety, nie
wszyscy zdają sobie sprawę, o jaką stawkę toczy się
gra. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa najważniejsze programy: Galileo, czyli europejski GPS
oraz Copernicus, program obserwacji Ziemi. Oba
opierają się na technologiach satelitarnych, bez
których dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną
gospodarkę. Tymczasem ryzyko, że Polska pozostanie poza projektami jest naprawdę duże.

Chodzi tylko o decyzje polityczne?
Chodzi o zaangażowanie państwa. Francuzi posiadają odpowiednie struktury, mają ogromną
agencję kosmiczną, wieloletni program narodowy.
Jest też duży lobbing państwa francuskiego w ESA
na rzecz firm znad Sekwany. Podobnie działają Niemcy, którzy dodatkowo stworzyli specjalny
program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie tysięcy młodych ludzi specjalizujących się
w technikach satelitarnych. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu polityków i odpowiednim strukturom już dziś do Francuzów, Włochów, Brytyjczyków i Niemców trafiają prawie wszystkie kontrakty
w ramach projektu Galileo. A mówimy o obrotach
sięgających miliardów euro, mówimy też o setkach
tysięcy miejsc pracy.
Na razie w ramach Galileo na orbitę wystrzelono cztery satelity. Docelowo będzie ich 30. Na projekcie, dzięki wsparciu przywódców i silnym
narodowym agencjom kosmicznym, zarabiać
będą firmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoch. Firmy z tych krajów budują satelity, mają technologie, a także przygotowują się do tzw.
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wielkiego przemysłu Galileo. Tam produkowane
będą kolejne satelity, powstaną stacje obserwacyjne, obrabiane i przetwarzane będą dane, powstanie miliardy odbiorników. Nie można zapomnieć
też o powstaniu szeregu usług komercyjnych, które przynosić będą ogromne dochody.
Z polskiej strony lobbingu nie ma. Nie ma też
narodowej agencji kosmicznej, która mogłaby
koordynować działania. Wpłaciliśmy do UE do
tej pory na budowę Galileo około 100 mln euro.
Zwrotu nie mamy, tymczasem do Francji wpływa
200 proc. włożonych pieniędzy.

A co ze zwrotem geograficznym? Przecież przystępując do
ESA mieliśmy zagwarantowany zwrot w wysokości
80 proc. wpłacanych pieniędzy.
To co przed chwilą powiedziałem dotyczyło
wpłat do budżetu UE, gdzie nie obowiązuje zasada zwrotu geograficznego. Problem w tym, że nie
ma instytucji, która zadba o wykorzystanie tych
pieniędzy. Dlatego kontrakty trafiają do liderów
technologicznych z Zachodu. Na razie część polskiej składki do ESA nie przepada – jest odkładana na specjalnym koncie, ale taka sytuacja nie
będzie trwała wiecznie. Nasi politycy powinni
wzorować się na kolegach z Zachodu, którzy walczą o kontrakty dla swoich firm. W Polsce takiego mechanizmu nie widać. Co do składki do UE
to ona przepada.

Może to nie tylko kwestia polityki. Czy mamy wystarczająco innowacyjne firmy, by zaistnieć w tak skomplikowanym
przedsięwzięciu?
Zaplecze nie jest problemem. Przed wejściem
do ESA został przeprowadzony niezależny audyt.
Sprawdzano m.in. nasz potencjał przemysłowy
i naukowy. Polski przemysł jest przygotowany do
realizacji zaawansowanych technologicznie kontraktów. Mamy też naukowy przyczółek w postaci
Centrum Badań Kosmicznych gdzie m.in. istnieje metrologii czasu na bardzo wysokim poziomie.
To ważny element, bo na nim opiera się nawigacja
satelitarna. To też nasza szansa, bo w tej dziedzinie
jesteśmy naprawdę mocni. Bez wsparcia politycznego jednak, bez odpowiedniego lobbingu potężne inwestycje przejdą nam obok nosa. A dziś,
niestety, Polska nie bierze udziału w budowie systemu Galileo. Nie lepiej jest też z naszym udziałem w projekcie nazwanym na cześć wybitnego
Polaka Mikołaja Kopernika.
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prof. Włodzimierz Lewandowski
przewodniczący zespołu ds. Systemu Galileo przy
Komitecie Badań Kosmicznych
i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Przeforsowanie nazwy to wszystko na co nas stać?
Oby nie. Nasze szanse są ograniczone przez
to, że przychodzimy późno. Projekty jednak będą trwały. Satelity trzeba modernizować, rozwijać
także pod względem informatycznym. Trzeba sobie tylko uświadomić, że te gigantyczne europejskie projekty nie są zdane na łaskę wolnego rynku,
a na polityków. Ci zaś lobbują na rzecz firm narodowych. Uczestniczyłem w spotkaniu naszych
parlamentarzystów z przedstawicielami wielkiej
firmy Thales Alenia Space. – Nie możecie być tak
idealistycznie nastwieni do programów europejskich – usłyszeliśmy od nich na oficjalnym spotkaniu w Sejmie. Kiedyś w szczerej rozmowie jeden z prezesów dużej europejskiej firmy zapytał
mnie: Dlaczego wy Polacy, taki błyskotliwy naród,
nie robicie tego co inni? Dlaczego nie macie agencji kosmicznej? Dlaczego nie lobbujecie na rzecz
własnych firm? Nie wiedziałem co powiedzieć.
To wszystko sprawa wizji państwa.

Sprawę załatwi Polska Agencja Kosmiczna?
Na pewno wyeliminuje opóźnienia. Gdyby była agencja, nie doszłoby do tak dużych opóźnień,
jak w przypadku sygnału bezpieczeństwa PRS Galileo. Bez nich polskie firmy nie mogą brać udziału w kontraktach związanych z sygnałem satelitarnym. Dlatego ESA wymaga, by w ministerstwie
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo powstała
specjalna komórka, która będzie miała odpowied-
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nie certyfikaty i klucze bezpieczeństwa, czyli CPA.
W MSW sprawa została pozytywnie zaopiniowana, ale potrzebne jest doraźne nieduże dofinansowanie ze strony Kancelarii Premiera, a jego na razie
nie ma. W efekcie nasze firmy nie są dopuszczone
do projektów. Temat ugrzązł, a kontrakty przepadają. Koszt utrzymania takiej komórki w ministerstwie to maksymalnie 100 tys. zł rocznie. Wartość
kontraktów, które nam przepadają to miliony euro! Gdyby była agencja, taka sytuacja nie miałaby miejsca.

Kto się zajmuje technikami satelitarnymi w Polsce?
Teoretycznie tzw. kosmos nadzoruje ministerstwo gospodarki. Poszczególne programy są
jednak w gestii kilku resortów. System Galileo
podlega ministerstwu administracji, a jego część
dotycząca sygnału bezpieczeństwa – Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych, Copernicus ma pod opieką
ministerstwo nauki. Swoje do powiedzenia mają też ministerstwa zainteresowane, np. Ministerstwo Obrony Narodowej. Na domiar złego, w resortach brakuje zaplecza
eksperckiego, a rozproszenie uniemożliwia wykorzystanie możliwości,
jakie dają programy europejskie. Przecież nie
trzeba wyważać otwartych drzwi, tylko zrobić
to co inni. Dziś nawet
kraje trzeciego świata
mają agencje kosmiczne
a Polska jej nie ma. Amerykańscy eksperci, gdy
dowiedzieli się, że Polska
nie ma agencji kosmicznej, to się przerazili. Prof.
Parkinson, uważany za ojca założyciela systemu
nawigacji satelitarnej GPS, w rozmowie z naszymi
politykami powiedział wprost: kraj, który nie ma
narodowej agencji kosmicznej, nie może być poważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych.
To lekkomyślność ze strony naszych rządzących.
Błąd, który trzeba szybko naprawić.

Pan i grupa ekspertów walczy o choćby namiastkę
prawdziwej instytucji odpowiedzialnej za rozwój
technologii satelitarnych.
Marzymy o takiej, jaka jest we Francji, ale
na początek dobra będzie nawet niewielka instytu-

cja. Ta, zapisana w poselskim projekcie, liczyć ma
20-30 osób, większość z nich to powinni być inżynierowie a nie urzędnicy. Tak naprawdę jednak,
taki kraj jak Polska powinien mieć agencję zatrudniającą 200-300 osób. Dla porównania: we francuskiej pracuje 2500 osób, w rumuńskiej zatrudnionych jest około 100. Rumunia ma agencję od
dekady. Czechy mają większą instytucję. Jesteśmy
niechlubnym wyjątkiem.

Może chodzi o pragmatyzm – najpierw zbudujmy drogi,
zróbmy porządek w służbie zdrowia i edukacji, a później
lećmy w kosmos.
Tu nie chodzi o podbijanie kosmosu. Przeraża mnie takie stawianie sprawy. Nie wiem z czego
to wynika, chyba w najlepszym razie z niewiedzy.
Polska nie ma środków, struktur i potrzeby podbijania kosmosu. Kosmos, o którym mówimy,
to część nowoczesnego świata, to tak ważne kwestie jak np. telefonia komórkowa. Przecież nie mówimy że musimy się obyć bez telefonii komórkowej, bo najpierw trzeba zrobić porządek w służbie
zdrowia, to nie ma sensu
Mówimy o udziale Polski
w innowacyjnych i użytecznych przedsięwzięciach, jak nawigacja czy
telekomunikacja satelitarna. To też sprawa bezpieczeństwa narodowego,
co jest szczególnie ważne
w tak niespokojnych czasach.
Większość liczących
się w świecie państw ma
swoje satelity. Rosja ma
ich 1500, około 70 proc. z nich służy sprawom
wojskowym. Nawet niektóre państwa afrykańskie
są bardziej zaawansowane w tych sprawach od Polski. Nigeria i Egipt mają swoje satelity. A Polska?
Polskiego satelitę zrobili studenci, są też dwa stworzone wspólnie w ramach projektów międzynarodowych. One jednak służą obserwacji kosmosu,
a nie Ziemi.
Musimy wyjść z gorsetu biurokracji i mocno lobbować na rzecz nowych technologii. Jeśli nie znajdziemy sobie miejsca w ramach europejskich
programów, stracimy szansę dogonienia współczesnego świata. Pociąg jeszcze nie uciekł, można
do niego wsiąść, ale trzeba się spieszyć.
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Scenariusze zajęć

Uczmy się od innych
Rozpoczynamy publikację scenariuszy zajęć dydaktycznych przygotowanych
przez specjalistów z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego. W niniejszym numerze prezentujemy pomysły na zajęcia
z najmłodszymi – wychowanie przedszkolne oraz II etap edukacyjny. W kolejnych
wydaniach EFUN pojawią się także scenariusze do wykorzystania na zajęciach ze
starszymi uczniami. Zachęcamy Czytelników do dzielenia się pomysłami na lekcje –
czekamy na Wasze scenariusze pod adresem redakcja@edufakty.pl
Podstawówki

Pomysły
na lekcje,
pomysły
na zajęcia

Przedszkola
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Starsi
uczniowe

Scenariusze zajęć – szkoła podstawowa

Temat: W
 yjaśnienie pojęć komputer i program
II etap edukacji (klasa IV)

Cele kształcenia

Cele ogólne:
– wyjaśnienie uczniom, jak działa komputer,
– wyjaśnienie uczniom, co to jest program komputerowy.
Cele szczegółowe:
uczeń:
– zdefiniuje, co to jest komputer,
– wyjaśni, co to jest program,
– rozpozna program wykonalny i niewykonalny,
– stworzy program wykonania określonych zadań.

Metody kształcenia:

– burza mózgów,
– gry dydaktyczne,
– rozwiazywanie problemów.
Formy pracy: praca w grupach, praca z całą klasą.
Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne.
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna,
rzutnik, komputer, kartki.

Przebieg zajęć

1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Przedstawienie tematu lekcji.
3. Pytanie do uczniów: Co to jest komputer? (najprawdopodobniejsze odpowiedzi: monitor i klawiatura, myszka, jednostka centralna itp.).
4. Naprowadzamy uczniów na odpowiedź. Notujemy kilka określeń i próbujemy wskazać niewłaściwe. Na przykład: Komputer to maszyna (przecież mikser jest maszyną, a nie jest komputerem
itp.). Określenie, do którego należałoby się zbliżyć, to:
Komputer to maszyna, która potrafi wykonać program.
5. Pytanie do uczniów: Co to jest program?

(uczniowie z reguły wymieniają różne programy,
które wykonuje komputer).
6. Naprowadzamy uczniów na odpowiedź, że program to logiczny ciąg poleceń, które kiedykolwiek
przygotujemy poprzez pytanie o programy niekomputerowe, np. ułożenie układanki, umycie
rąk, zjedzenie obiadu – to wszystko są pewne pro-

tekst:
Tomasz Krupa
Ośrodek Nowoczesnych
Technologii
Informacyjnych
ŁCDNiKP

gramy, którymi posługujemy się już jako trzylatki. Program to ciąg precyzyjnych poleceń (rozkazów)
P=CPP(R)
7. Zadanie – programujemy jednego z uczniów za
pomocą prostych poleceń, aby od swojego miejsca doszedł do drzwi. Wykonywane są tylko proste polecenia, jak:
a) Idź (jeden krok)
b) Idź n kroków (wielokrotność)
c) Odwróć się (w prawo, w lewo)
8. Zapytaj uczniów, gdzie można spotkać się z pojęciem programu, co możemy uznać za program
(np. przepis na ciasto, programy w pralce, kompozycja muzyczna itd.).
Jak możemy wydawać

rozkazy?
Sformułujcie na przykład takie
dwa rozkazy:
Ziewnij
Ugryź się w plecy
Jaka jest różnica między
tymi rozkazami? Potem napisz na tablicy:  		

Od kogo zależy, czy rozkaz jest
wykonalny, czy nie? Od wydającego
czy od wykonującego rozkaz?
Wykonalność lub niewykonalność
rozkazu zależy od jego wykonawcy.
Na przykład człowiekowi ciężko jest ugryźć się
w plecy, ale pewnie znajdziemy zwierzę, które wykona to bez problemu.
Poproś dzieci, żeby wydawały ci różne rozkazy
i doprowadź do tego, żeby znalazły inne podziały
rozkazów. Mogą to być na przykład rozkazy (rozpoczynamy od tego, że siedzisz na stoliku):
Usiądź – nie ruszaj się
Wstań – podnieś się
Podskakuj w miejscu – zacznij skakać
Pisz na tablicy – nic nie rób, bo nie wiesz, co
masz napisać
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Skacz naprzód – staraj się skakać tak, by nadepnąć na nogę temu, kto wydał taki rozkaz.
Kiedy dzieci zaczną wydawać różne nieprzyjemne rozkazy, pora zakończyć grę i wyjaśnić
dzieciom, że rozkazy możemy podzielić według
działania na:
– zgodne (konstruktywne)
– odmowne (destruktywne)
– neutralne (nie powodujące żadnego skutku)
Spróbuj chwilę porozmawiać z dziećmi, które
z rozkazów były zgodne, które odmowne, a które
neutralne. Od kogo zależy, czy rozkaz jest zgodny,
odmowny czy neutralny?
Ta cecha rozkazu (zgodny, odmowny, neutralny) zależy od wydającego rozkaz. Kiedy
na przykład wydający polecenia każe ci przeformatować dysk komputera, z twojego punktu widzenia może to wyglądać na katastrofę, ale decyduje ten, kto wydaje polecenie. Ważna uwaga, nie
tylko dla dzieci: rozkazy, które wydajemy w programowaniu i w życiu, powinny być wykonywalne i zgodne!

(wcześniej sprecyzuj, której ławki dotyczy zadanie
i przygotuj na niej książkę).
Pozbieraj kartki z rozkazami (programami)
przygotowane przez dzieci, wybierz niektóre i wypróbuj je (najlepiej wybieraj błędne polecenia),
na przykład jeżeli siedzisz za biurkiem, a uczeń
napisał Wstań i idź naprzód, przewróć się na biurko próbując zrobić krok naprzód. Oczywiście cała
klasa będzie się śmiać, z wyjątkiem jednego ucznia
– tego, który napisał program. Po wypróbowaniu
niektórych programów oddaj uczniom ich prace
z poleceniem, by wymienili się z kolegami i postarali się wykonać rozkazy, które mają przed sobą –
nietrudno przewidzieć, że będą starali się znaleźć
w pracy kolegi jak najwięcej błędów. Potem powinni wrócić do zadania i ponownie przygotować rozkazy.
Zadanie 4:
Przygotuj dla kolegi program na przygotowanie kanapki.

Ćwiczenia

Zadanie 1:
Określ rodzaj rozkazu (wykonywalny, niewykonalny, zgodny, odmowny lub neutralny):
– Napisz zadanie z matematyki!
– Zniszcz Słoneczko!
– Zetnij drzewo w lesie!
– Nakarm głodne zwierzątko!
– Obróć się dookoła!
– Skocz z okna!
– Pomóż mamie w zakupach!
– Milcz!
– Podrzyj podręcznik!
– Daj odpisać koledze zadanie!
– Odleć do innego słonecznego kraju!
Dalej dzieci powinny dojść do wniosku,
że o zgodności, odmowie czy neutralności rozkazu można dyskutować (zależy to od zamiarów wydającego rozkaz), natomiast wykonalność rozkazu
jest określona przez możliwości jego wykonawcy.
Zadanie 2:
Wymyśl chociaż trzy rozkazy niewykonalne albo wykonalne: zgodne, odmowne i neutralne.
Zadanie 3:
Napisz na kartce kolejne rozkazy – program
dla nauczyciela, zgodnie z którym podszedłby
do ławki i zabrał z niej książkę, która na niej leży
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Zadanie 5:
Wymyśl sobie jakiś taniec i zapisz kolejne kroki
tańca jako program.
Zadanie 6:
Przygotuj ciąg rozkazów pozwalających na włączenie i wyłączenie określonego programu w TV.
Zadanie domowe 7:
Porozmawiaj z mamą – na następną lekcję
przynieś dowolny przepis kucharski i opracuj go
jako ciąg rozkazów rozwiązujący proste zadania
przy przygotowywaniu potrawy.

Scenariusze zajęć – przedszkole

Temat: P
 otrafię to zrobić

Wychowanie przedszkolne (dzieci 5 – 6 letnie)
Obszary i wymagania z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Obszar 1
Kształtowanie umiejętności społecznych
dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych:
– obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć
to co mówią i czego oczekują.
Obszar 3
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
– uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.
Obszar 4
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności
intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
– stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje
przewidywać co się może zdarzyć,
– przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą
skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o obserwowanych zmianach).
Obszar 6
Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo
własne oraz innych:
– próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować
sobie czas.
Obszar 10
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
– tworzy kompozycje z różnych materiałów, ma poczucie sprawstwa potrafię to zrobić i odczuwa radość z wykonywanej pracy,
– używa sensownie prostych narzędzi podczas majsterkowania.

Cele kształcenia

Cele główne:
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się
na podstawie wnioskowania w oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenia oraz
obserwacje,

tekst:
Anna Koralewska
Pracownia Edukacji
Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
ŁCDNiKP

–
doskonalenie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw i eksperymentów,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.
Cele szczegółowe:
dziecko:
– odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące
właściwości powietrza po przeprowadzeniu doświadczeń i eksperymentów,
– klasyfikuje przedmioty z podziałem na te, które
spadają szybciej od pozostałych po przeprowadzeniu eksperymentów i doświadczeń,
– wyjaśnia, dlaczego niektóre przedmioty spadają
szybciej od pozostałych,
– odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące zaobserwowanych zjawisk podczas doświadczeń
i eksperymentów,
– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek i innych narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywania zadań,
– wymienia najważniejsze umowy sprzyjające zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw i eksperymentów,
– współpracuje z kolegami i nauczycielem podczas zabaw, doświadczeń i eksperymentów,
– spokojnie czeka na swoją kolej podczas zabaw
z rówieśnikami,
– obdarza uwagą dzieci i nauczyciela podczas wypowiedzi i prezentowania doświadczeń.

Metody kształcenia

1. Oparte na posługiwaniu się słowem
Rozmowy z dziećmi na temat sposobu wykonania doświadczeń, zachowania zasad bezpieczeństwa oraz odwołanie się do obserwacji
przyrodniczych dziecka, ze zwróceniem uwagi
na sposób wykorzystywania przez człowieka zjawisk przyrodniczych, a także występowanie zjawisk przyrodniczych w naturalnym środowisku.
2. Oparte na obserwacji
Forma pokazu, której przedmiotem jest powietrze, znajduje się w przestrzeni i w płucach czło-
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wieka. Obserwowanie pęcherzyków powietrza jest
możliwe dzięki wykorzystaniu w doświadczeniu
wody. Prezentacja sposobów wykorzystania powietrza przez człowieka oraz naturalnych okazów
przyrodniczych, które wykorzystują powietrze do
przemieszczania się.
3. Oparte na działalności praktycznej uczniów
Bezpośrednie doświadczanie i eksperymentowanie przez dzieci ukierunkowane na poznawanie właściwości powietrza.
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna, w zespołach.
Środki dydaktyczne: emblematy w sześciu
kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy, różowy), rysunki ilustrujące kolejne zadania, karty pracy, ołówek, kredki, nożyczki,
spinacze biurowe, słomki, plastelina, patyki różnej
długości (np. patyczki do szaszłyków), balony, waga, szablony żagli, śmigłowca
i węża, małe samochodziki, zdjęcia i film,
laptop (rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna), krzesła, piłeczki pingpongowe,
duże szklane naczynie, dwa słoiki, butelka
o pojemności 1 litra.

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły wręczając każdemu emblematy w wybranych kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy). Zadaniem dzieci jest usiąść
przy stolikach oznaczonych takim samym
kolorem, w jakim jest ich emblemat. Po wykonaniu zadania
przez każdy zespół dzieci zmieniają miejsca przy stolikach tak,
by wszystkie dzieci mogły uczestniczyć w wykonywaniu każdego zadania.
2. Nauczyciel wyjaśnia, jakie zadania
będą wykonywać dzieci przy każdym stoliku. Wnioski, które zostały umieszczone
na końcu każdego zadania, zostaną omówione
na zakończenie zajęć (sytuacja edukacyjna nr 3).
Dla ułatwienia, przy każdym stoliku znajduje się
schematyczny rysunek ilustrujący zadanie:

Stolik I (kolor czerwony)
Zadaniem dzieci jest zważenie dwóch nadmuchanych wcześniej przez nauczyciela balonów,
a następnie przekłucie jednego z nich i ponownie
ich ważenie. Swoje obserwacje dzieci przedstawia-
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ją na dwóch rysunkach ilustrujących doświadczenie, poprzez zaznaczenie ołówkiem wskaźnika wagi na każdym z nich
(wskaźnik wagi na rysunku z dwoma
nadmuchanymi balonami wskazuje
taki sam ciężar obydwu balonów,
natomiast wskaźnik wagi na drugim rysunku wskazuje, że balon
nadmuchany jest nieznacznie
cięższy od pękniętego).
Wniosek I:
Nadmuchany balon
z powietrzem waży więcej
niż nienadmuchany. Powietrze
ma swój ciężar.

Stolik II (kolor żółty)
Zadaniem każdego dziecka jest nacięcie nożyczkami po zaznaczonych trzech prostych liniach
paska papieru, a następnie złożenie go zgodnie
z wzorem leżącym na stole i zapięcie spinaczem
biurowym. Po wykonaniu śmigłowca dzieci podrzucają go w górę i obserwują jak opada obracając
się wokół własnej osi.
Wniosek II:
Ten sposób transportu wykorzystują nasiona klonu i jaworu. Powietrze spełnia ważną rolę w rozsiewaniu nasion. Niektóre, nawet
bardzo małe, nasiona mogą być przez
powietrze przenoszone na dalekie odległości przez wiatr (nauczyciel prezentuje zdjęcia unoszących się w powietrzu nasion oraz demonstruje
naturalne okazy nasion jaworu).
Stolik III
(kolor niebieski)
Zadaniem każdego dziecka jest
wycięcie żagla z kolorowego papieru (nauczyciel wcześniej przygotowuje narysowane żagle różnej wielkości i kształtu), a następnie, po umocowaniu
go na niewielkim patyczku, przytwierdzenie go do
małych samochodzików. Dzieci ustawiają swoje
jachty lądowe na krawędzi stołu i dmuchają w żagle. W zależności od kształtu i wielkości żagla ich
prędkość poruszania zmienia się. Dzieci wybierają
żagle i układają je tak, by na początku znajdowały
się te, których wykorzystanie spowodowało szybsze poruszanie się jachtów powietrznych.
Wniosek III:
Wielkość żagla oraz jego kształt decydują
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o szybkości poruszania się jachtu. Im większy
żagiel, tym szybciej porusza się jacht. Kiedy gorące powietrze unosi się w górę, a zimne opada,
wtedy powstaje wiatr. Siła wiatru i jego energia
wykorzystywana jest przez człowieka, np. do
napędzania śmigieł wiatraków i pompowania
wody (nauczyciel prezentuje krótki film prezentujący siłę wiatru na morzu, wśród wiatraków,
żaglowców, w lesie itp.).

Stolik IV (kolor zielony)
Zadaniem dzieci jest przyklejenie na oparciu
krzesła (w zaznaczonych miejscach w odległości
około 5 cm) dwóch sznurków, do których wcześniej nauczyciel przymocował dwie piłeczek
pingpongowe. Zadaniem każdego dziecka
jest rozkołysanie ich bez dotykania, wykorzystując poruszające się powietrze, przez
dmuchanie między piłeczki, aby
zaczęły się one poruszać równocześnie. Następnie dzieci piszą
ołówkiem znak „+” pod rysunkiem ilustrującym doświadczenie.
Wniosek IV:
Powietrze wprawione w ruch poprzez dmuchanie powoduje, że jego
drobiny również zaczynają się poruszać
i choć na co dzień nie możemy zobaczyć
poruszającego się powietrza, to jednak widzimy, w jaki sposób oddziałuje ono na poruszanie się piłeczek.
Stolik V (kolor pomarańczowy)
Zadaniem każdego dziecka jest cięcie nożyczkami po zaznaczonej linii na okręgu i wykonanie
w ten sposób spirali – węża. Następnie po umocowaniu węża na patyku (około 40 cm) i przytwierdzeniu go za pomocą plasteliny na kaloryferze znajdującym się w sali, dzieci obserwują
sposób poruszania się zabawki (sposób przymocowania węża ilustruje wzór przygotowany dla
dzieci przez nauczyciela na stoliku).
Wniosek V:
Powietrze przy kaloryferze ogrzewa się, zaczyna się wznosić i obraca węże. Powietrze ciepłe jest więc lżejsze od powietrza zimnego. Lotniarze wykorzystują wznoszące się ciepłe masy
powietrza, by utrzymać w górze lotnie. Nie mają one silników, więc aby lecieć w górę muszą
znaleźć kolumnę gorącego powietrza zwaną kominem (nauczyciel pokazuje krótki film prezentujący latające lotnie).

3. Nauczyciel prowadzi rozmowę ze wszystkimi dziećmi, podczas której omawia wnioski opisane pod każdym zadaniem.
4. Nauczyciel prezentuje dwa doświadczenia.
Doświadczenie I
Do dużego szklanego naczyniu (np. akwarium)
wypełnionego wodą nauczyciel wkłada szybkim
ruchem przezroczysty słoik do góry dnem (dzieci obserwują, że w słoiku znajduje się powietrze)
oraz drugi słoik napełniony wodą. Następnie
przelewa powietrze z jednego słoika do drugiego.
Wniosek I:
Powietrza nie możemy ani zobaczyć
(jest bezbarwne), ani powąchać (jest
bezwonne). Czujemy je tylko wtedy,
gdy się szybko porusza jako wiatr.
Możemy je zobaczyć w wodzie w naszym doświadczeniu i zobaczyć jak
się porusza, jeśli rozpylimy w powietrzu np. drobiny pary wodnej.
Doświadczenie II
Na stole znajduje się duże
szklane naczynie wypełnione wodą, litrowa butelka i słomki dla każdego dziecka (w tym zadaniu nauczyciel
pomaga dzieciom trzymając butelkę napełnioną wodą i przewróconą do góry dnem, w której
znajduje się słomka). Zadaniem każdego dziecka
jest napełnić butelkę wodą poprzez zanurzenie jej
w dużym naczyniu a następnie za pomocą słomki wydmuchnąć znajdującą się tam wodę. Poziom
wody w butelce każde dziecko zaznacza przy pomocy pisaka.
Wniosek II:
W naszych płucach również znajduje się powietrze. Robiąc wdech wciągamy powietrze, robiąc wydech – wydmuchujemy je.
5. Na zakończenie zajęć dzieci mogą pokolorować rysunki przedstawiające doświadczenia i eksperymenty, które były ich zdaniem najbardziej interesujące.
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Tesco dla Szkół

Udowodnili, że nie brakuje
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Laureaci 11. edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania spotkali
się na uroczystych galach organizowanych w sklepach Tesco na terenie całej
Polski, by wraz z najbliższymi świętować sukces.
Liczył się pomysł, chęci do pracy i zaangażowanie lokalnych społeczności – od księży, przez rodziny po władze samorządowe. I wytrwałość – zarówno w realizacji konkursowych filmów, jak
i w zachęcaniu internautów do oddawania głosów. Najlepszych 26 zespołów z całej Polski stanęło na podium tegorocznej edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania. Między
13 a 21 marca spotkali się podczas sześciu gal finałowych, by wspólnie z sąsiadami, rodzicami, nauczycielami, samorządowcami, klientami sklepów a także dziennikarzami i organizatorami świętować sukces i odebrać cenne nagrody (w tym roku były to m.in. nowoczesne pracownie multimedialne czy kompletne wyposażenie sal kinowych). Gale, na których stawiło się w tym roku
ponad tysiąc uczniów, obfitowały w atrakcje – pokaz wszystkich nagrodzonych filmików, wspólne
fotografowanie, a przede wszystkim liczne gry i zabawy poświęcone niemarnowaniu żywności, w których zwycięzcy wykazali się zdolnościami, wiedzą i zdobywali dodatkowe upominki.
Cieszymy się, że tak chętnie braliście udział w konkursach i – sądząc po Waszych uśmiechach – bawiliście się
znakomicie! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie – wielu z Was pojawiło się w nietypowych kostiumach,
strojach ludowych, a nawet przyniosło ze sobą swoje szkolne transparenty – podsumowują organizatorzy.

Laureaci o 11. edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania

Dlaczego wzięliście udział w konkursie?
Iwona Suchy, opiekunka zespołu Ekipa Ratunkowa z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim:
Nasza decyzja o udziale w konkursie była
spontaniczna. W ubiegłym roku także braliśmy
w nim udział. Mimo braku sukcesu wiedzieliśmy
doskonale, jak wspaniałą zabawą jest sam udział.
Zaciekawiła nas także tematyka tegorocznych
zmagań. Zagadnienie niemarnowania żywności
było i jest nam bliskie. Na wsi od najmłodszych
lat uczy się szacunku do chleba, a przecież to tylko symbol. Staraliśmy się, aby nasza wiedza wyniesiona z domów trafiła dalej – do miasteczek,
miast i jak największej grupy ludzi. Niemarnowanie i dzielenie się to odpowiedzialność za innych,
a przecież zależy nam, by każdy z nas był człowiekiem wartościowym i kształtowanym w duchu
szacunku do innych oraz tego, co jest podstawą
życia – pracy. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony na rozmowach, spotkaniach, kręceniu filmu i wszystkim, co związane z niemarnowaniem
żywności został NIEZMARNOWANY.
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Marek Borkowski, dyrektor Gimnazjum
w Lubawie i Aneta Nowakowska, opiekunka
zespołu Fani Gramatyki:
W naszej szkole działa koło filmowe. Akcja
Tesco dla Szkół była doskonałą okazją sprawdzenia nabytych umiejętności w zakresie produkcji filmowej. Poza tym, w ramach programu wychowawczego, nasi uczniowie zwrócili
uwagę na konieczność mądrego gospodarowania żywnością, uczyli się zasad niemarnowania żywności.
Agnieszka Strzoda, opiekunka zespołu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu- Zawiści:
Udział w konkursie był dla nas nie tylko okazją do zdobycia atrakcyjnych nagród, ale i pozwolił nam zintegrować społeczność szkolną i lokalną.
Pomyśleliśmy, żeby wykorzystać nasze zdolności
i zapał do stworzenia filmu, co robiliśmy pierwszy raz. Chcieliśmy pokazać innym fragment naszej kultury, dlatego stworzyliśmy film w gwarze.

Promocja

im talentów
Chcemy, żeby nasza szkoła była placówką nowoczesną i przyjazną dla dzieci. Zdobycie pracowni multimedialnej z pewnością uatrakcyjni zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli. Obecna pracownia
komputerowa niestety na to nie pozwala.
Teresa Kobza, opiekunka zespołu Ośmiolatki radzą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi:
Tematyka tegorocznej edycji poruszyła bardzo
ważny problem. Istotne jest, aby najmłodsi mieli świadomość, jak wiele żywności się marnuje
i zdobyli wiedzę, w jaki sposób można temu zjawisku zapobiec.
Natalia Piekutowska, opiekunka zespołu
Niemarnująca Vc ze Szkoły Podstawowej nr
74 w Poznaniu:
Zdecydowaliśmy się na udział w konkursie,
gdyż chcieliśmy podzielić się naszymi pomysłami dotyczącymi niemarnowania jedzenia. Ciekawym pomysłem było dla nas nakręcenie filmu.
Nie ukrywamy, że nagrody w konkursie bardzo
nas motywowały w działaniach.
Magdalena Błachut, opiekunka zespołu
Ryzykanci z Gimnazjum w Krasiczynie:
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
marnowanie żywności. Dlatego też oprócz walki o nagrodę naszym celem stało się również
uświadamianie naszej niewielkiej społeczności
o sposobach niemarnowania jedzenia i korzyściach jakie z tego płyną.
Bartosz Ćwikliński, opiekun zespołu SP 12
Angels&Devils ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Pile:
Udział w konkursie jest niesamowitą przygodą dla dzieciaków, a poprzez kontakt z językiem
angielskim mam nadzieję, że nauczą się kilku nowych zwrotów czy słówek.
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Jakie doświadczenia wynieśliście
		 z promowania swojego filmu?
Artur Kasprzak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie – zespół SP Kunowo:
Uczniowie odkryli w sobie mnóstwo talentów, m.in. talent aktorski, organizacyjny, dar do
przekonywania, odwagę do działania. Udział
w konkursie skierował działania nauczycieli
i uczniów na osiągnięcie wspólnego celu, dzięki
czemu placówka została wypromowana w środowisku oraz zdobyła sprzęt, który z pewnością
urozmaici zajęcia.
Katarzyna Myszka, opiekunka zespołu
Piątaki oszczędne dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Stołcznie:
Pogłębienie wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej wiedzy z zakresu poruszanej problematyki dotyczącej marnowania żywności. Integracja społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej
(zaangażowanie współpracujących ze szkołą placówek i instytucji). Pokazanie wyjątkowości naszej szkoły oraz talentów rozwijających się w niej.
Anna Żelawska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie – zespół Detektywi:
Poczucie solidarności i wspólnego celu – wszyscy zaangażowali się w głosowanie na film i zapoznali się z tematyką, na którą wcześniej nie zwracano uwagi.
Teresa Szpadzińska, opiekunka zespołu
Gimnazjum z Drawska Pomorskiego:
Udział w konkursie z pewnością uświadomił
nam, jak niewiele trzeba wysiłku, by nie marnować
jedzenia. Jesteśmy teraz bardziej świadomi konsekwencji naszych działań w tym zakresie (poczynając od planowania zakupów). Co więcej, zacieśniła
się współpraca pomiędzy szkołą i rodzicami, którzy okazali się bardzo kreatywni i chętni do kontynuowania tej współpracy, nawiązaliśmy również
współpracę z lokalnymi instytucjami. Ponadto wielu
uczniów odkryło w sobie nowe talenty, które mogły
zostać wykorzystane w realizacji zadań. Uczniowie
nauczyli się również, jak ważna jest współpraca i podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – akcja Niezmarnowane Mikołajki.
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Dorota Denysiuk, opiekunka zespołu Siedem Pomysłów z Zespołu Szkół Specjalnych
w Łomży:
Efektów można dopatrzyć się na kilku płaszczyznach. Udział w konkursie:
– Uświadomił, że niemarnowanie jedzenia wymaga niewielkiego nakładu pracy w porównaniu
do osiąganych efektów. Wystarczy w codziennym
życiu wprowadzić kilka prostych zasad, aby zniwelować we własnych domach marnowanie jedzenia.
– Zjednoczył społeczność szkolną i mowa jest
tu o nauczycielach, uczniach i wielu rodzicach.
– Podniósł samoocenę uczniów. Pokazał
uczniom, że dobrych rzeczy nie należy się wstydzić, że i uczniowie ze szkoły specjalnej mogą
z powodzeniem prezentować własne działania.
Nagrany przez nas film podobał się wielu oglądającym go osobom.
Anna Przystańska, opiekunka zespołu Herosi niemarnowania z Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi:
Głosowanie internetowe z całą pewnością
zintegrowało zespół. Każdego dnia uczniowie
uruchamiali swoją kreatywność, aby zachęcić
do głosowania jak największą liczbę osób. Dzięki konkursowi opiekun mógł nawiązać lepsze
relacje z zespołem. Dla szkoły udział w konkursie jest formą promocji. Wygrana natomiast jest
dość prestiżowa. Nie chodzi wyłącznie o nagrody w postaci sali kinowej, ale o satysfakcję z własnej pracy.
Alicja Zalewska, dyrektorka Szkoły Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim – zespół Mająca moc przekonywania Vc:
Po raz kolejny akcja Tesco dla Szkół wniosła wiele dobrego. Owoc współpracy nauczycieli i uczniów
to dwuminutowa baśń zawierająca mądre przesłanie. Udział w konkursie dał: uczniom – możliwość
zmieniania świata wokół siebie, poczucia działania
w interesie całej społeczności szkolnej i satysfakcję
z osiągniętego sukcesu, nauczycielom – możliwość
jeszcze większej integracji grupy w celu osiągnięcia
zamierzonego celu, placówce – integrację środowiska nauczycieli, pracowników, rodziców i lokalnej
społeczności, jak również potwierdzenie słuszności
podejmowanych działań.
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Arkadiusz Pomierny, opiekun zespołu Klasa 3 z Publicznego Gimnazjum w Żakowie:
– Przede wszystkim promocja, było o nas głośno w gminie, wszyscy mówili, żeby na nas głosować, nawet ksiądz z ambony co niedziela przypominał o tym.
– Dał nam poczucie zwartości naszego środowiska, a przez to poczucie bezpieczeństwa w kontekście ciągłego zagrożenia w postaci zamknięcia szkoły.
– Uczniom pokazał, że aby coś osiągnąć trzeba być wytrwałym i walczyć do końca, prawdziwa
szkoła życia, na pewno coś z tego wyniosą.
– Pokazał też uczniom, że nagrywanie filmu
to coś więcej niż włączenie kamery. Konkurs
trochę zrewidował nasze poglądy na tworzenie filmu, pokazał, że naprawdę można to zrobić na poziomie. W konkursie było kilka filmów
na bardzo wysokim poziomie, a niektóre nieomalże profesjonalne, jak film zespołu Szósta
A ze Skawiny. Nauczyło nas to trochę skromności i na pewno zdopinguje w przyszłości do podniesienia poziomu.
– Ostatni punkt, ale chyba jednak najważniejszy. Akcja zwróciła uwagę na problem marnowania żywności. Nie ma mowy o tym, by po takiej
akcji uczniowie, nauczyciele czy rodzice nie zauważyli problemu. Wiem to po sobie. Łapię się
na tym, że coraz częściej podświadomie zaczynam szanować żywność.

Co dał uczniom, nauczycielom
i placówce udział w konkursie?
Aneta Baranowska, opiekunka zespołu
Szósta A ze Skawiny ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Skawinie:
Promowanie filmu było kolejną lekcją dla
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły. Nigdy wcześniej nie prowadziliśmy takiej akcji
promowania wytworów uczniów naszej szkoły.
Dzieci uczyły się odpowiedzialności; pokazywały
swoje talenty organizacyjne, a także używały kreatywnego myślenia do znajdywania nowych sposobów promowania filmu i idei niemarnowania
żywności. Wiemy, że następnym razem użylibyśmy
innych, jeszcze bardziej skutecznych sposobów.
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Bożena Promianowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku – zespół Pasibrzuchy:
Promowanie naszego filmu przebiegało w atmosferze pospolitego ruszenia. Uczniowie i nauczyciele, ich rodziny i znajomi czuli się w obowiązku głosować na film. Dzieci przekonały się,
jakie efekty przynosi systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu. Zacieśniliśmy również
kontakty z lokalnymi mediami, w których zachęcaliśmy społeczność Włocławka do oddawania
głosów na nasz film.

Promocja

Dariusz Gancewski, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Stołcznie – zespół Piątaki
oszczędne dzieciaki:
Przede wszystkim przekonanie, że warto współdziałać z lokalnymi instytucjami, np. w kręceniu filmu brał udział doświadczony kamerzysta – redaktor gazety lokalnej, a od strony muzycznej pomagał
nam akustyk z Miejskiego Domu Kultury. Promowanie filmu sprzyjało też integracji całego szkolnego
środowiska: dzieci, nauczycieli i rodziców.
Wojciech Łucjanek, opiekun zespołu Dycha ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnym w Nysie:
Promowanie filmu naszej szkoły dało uczniom
sporo satysfakcji, gdyż realizacja ta spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem lokalnym.
Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w nagraniu promującym film w Radiu Nysa, rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców
Nysy (plakaty, ulotki) oraz zaprezentowania się
w lokalnej prasie (Nowiny Nyskie).
Agnieszka Zaręba – Furgol, opiekunka zespołu Studio z pasją ze Szkoły Podstawowej
nr 23 w Sosonowcu:
Promowanie filmu konkursowego, a co za tym
idzie, promowanie idei niemarnowania żywności
wbrew pozorom nie było łatwym zadaniem. Rozpowszechniliśmy akcję w lokalnych mediach, pojawiło
się wiele artykułów, a nawet news w lokalnej TV. Zapukaliśmy do wielu drzwi, napisaliśmy wiele maili,
przeprowadziliśmy setki ankiet, rozwiesiliśmy wiele
plakatów i rozdaliśmy tysiące ulotek. Na ogół spoty-

kaliśmy się z przyjaznym odbiorem naszych działań
promocyjnych. Przykre było tylko to, kiedy ludzie
reagowali obojętnością, unikali kontaktu, omijali,
udawali, że rozmawiają przez telefon na nasz widok.
Dzieci biorące udział w akcji nauczyły się, że świat
jest kolorowy, bo ludzie są różni. Dowiedzieliśmy
się, że nie da się w krótkim czasie zmienić wszystkiego i wyeliminować złych nawyków. Mamy jednak
świadomość, że wnieśliśmy swoją zagłębiowską cegiełkę w budowanie nowego, lepszego i świadomego
społeczeństwa. Dziękujemy.
Agata Wojtyszek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Starachowicach – zespół Klasa Vbi:
Wspólne dążenie do określonego celu nauczyło nas myślenia o innych, którzy głodują, są niedożywieni, potrzebują naszej pomocy. Przekonaliśmy się, że stanowimy wspólną szkolną rodzinę,
która potrafi zjednoczona dążyć do wspólnie
obranego celu (wygranej w konkursie), co jest
ogromną wartością. Sukcesy szkolne to zawsze
praca zespołowa. Praca nad promocją filmu pokazała, że jesteśmy zespołem. Zwiększyła integrację
naszych uczniów w klasach, szkole, poza szkołą,
pokazała, że potrafimy zjednać całe środowisko
lokalne w celu osiągnięcia sukcesu. Przyczyniła
się do promocji naszej szkoły nie tylko w regionie, województwie, ale i w całej Polsce.

Zobacz, co udało się dokonać przez 10 lat
trwania programu Tesco dla Szkół
http://www.tescodlaszkol.pl/o-programie/
co-do-tej-pory-osiagnelismy
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W Nowym Tomyślu i Radomiu rozbudowano
sieć stanowisk komputerowych dzięki
wirtualizacji desktopów NComputing
Polskie szkoły coraz lepiej radzą sobie z nowoczesnymi technikami nauczania.
Zapewnienie uczniom dostępności do stanowisk komputerowych to wymóg procesu
informatyzacji, jaki dokonuje się w edukacji. Aby sprostać wyzwaniom, które wiążą się
z wyposażaniem szkół w nowoczesny sprzęt, coraz powszechniej wykorzystuje się stanowiska terminalowe, które zapewniają znaczne zmniejszenie kosztów zakupu i utrzymania sprzętu w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami desktopowymi.

Wyzwanie: Komputer dla każdego ucznia
w czytelni szkolnej

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu to szkoła pod wieloma względami
wzorcowa. Innowacyjność placówki przejawia się
między innymi poprzez fakt istnienia w niej Gimnazjalnego Centrum Informacji – multimedialnego serca szkoły, które aktywnie wspiera proces dydaktyczno-wychowawczy, ale także świadczy wiele
nowoczesnych usług niezbędnych we współczesnej
szkole. W wyniku ciągle rosnących potrzeb podjęto decyzję, że wchodząca w skład Centrum Informacji czytelnia szkolna powinna zostać wyposażona w nowoczesne stanowiska komputerowe, dzięki
którym uczeń będzie w stanie przygotować, wydrukować, powielić własne publikacje i materiały,
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a także skorzystać z multimediów, platform edukacyjnych i swoich zasobów dostępnych w chmurze.
Dokładna analiza kosztów inwestycji wykazała, że optymalne będzie zastosowanie terminali
NComputing oraz współpracującego z nimi serwera z oprogramowaniem Microsoft Windows Multipoint 2012, który umożliwi uczniom pracę na interfejsie Metro, czyli systemie kafelkowym znanym
z Windows 8. W porównaniu z tradycyjnymi stanowiskami komputerowymi rozwiązanie terminalowe jest zdecydowanie tańsze.
Dodatkowym argumentem potwierdzającym
słuszność wyboru był fakt, iż dotychczas czytelnia korzystała z przestarzałych komputerów stacjonarnych, które wymagały częstych interwencji
serwisu oraz opiekuna pracowni, a prace związane

Promocja

Większość użytkowników szkolnych
pracowni nie potrzebuje komputerów, a jedynie dostępu do aplikacji.
Terminale znakomicie wywiązują się
z tego zadania. Użytkownicy wykorzystują zasoby jednego komputera
lub serwera. Korzystają z zainstalowanego tam systemu operacyjnego,
aplikacji i plików. Dla użytkownika
praca przed terminalem nie różni się
niczym od pracy na klasycznym PC,
ponieważ:
• pracuje w znanym sobie środowisku
(pulpit Windows7/8),
• używa tych samych aplikacji (MS
Office, przeglądarka internetowa,
aplikacje Windows),
•korzysta z urządzeń peryferyjnych
(drukarki lokalne i sieciowe, pamięci
zewnętrzne, czytniki kart, itp.).

z aktualizacją oprogramowania były absorbujące i uciążliwe. W przypadku stanowisk terminalowych wszelkie prace związane z administrowaniem wykonuje się z poziomu serwera – w jednym
miejscu, jednorazowo dla wszystkich stanowisk, co
znacznie zmniejsza czasochłonność prac.

Wdrożenie rozwiązania NComputing vSpace

Wdrożeniem stanowisk terminalowych zajęła
się poznańska firma ProData. Uruchomienie nowych stanowisk przebiegło sprawnie – czytelnia
szkolna zyskała 12 nowych wirtualnych pulpitów
– dziewięć opartych na terminalach NComputing
L300 i trzy stanowiska z terminalem NComputing
M300. Dodatkowo czytelnia ma trzy stanowiska
z komputerami iMac. Całość powiązana jest w sieć
ethernet, w ramach której działają również drukarki i skanery dostępne dla wszystkich.

Dla zarządzającego szkołą zmienia
się wiele. Największą zaletą pracowni
terminalowej jest cena – o połowę
niższa od tradycyjnej. Na terminalach
L300 (pracujących w opatentowanej
technologii Numo SoC) możliwe jest
pełne odtwarzanie multimediów,
również w trybie pełnoekranowym
bez obciążania sieci nawet w rozdzielczości 1920x1080. Aplikacja
vSpace umożliwia zarządzenia
wszystkimi terminalami z poziomu
jednego pulpitu, co znacznie ułatwia
pracę szkolnego administratora.

Sieć terminali NComputing działa w oparciu
o serwer Windows Multipoint 2012, na którym
specjaliści z firmy ProData zainstalowali oprogramowanie vSpace umożliwiające centralne zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników.
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Renata Kurasińska, nauczycielka
bibliotekarka w Gimnazjum
im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu

Dodatkowo serwer korzysta z oprogramowania
Microsoft Office 2013 Professional Plus, dzięki czemu każdy użytkownik stanowiska terminalowego
może wygodnie edytować swoje dokumenty, a następnie zapisać je w ramach własnego konta dostępnego w serwisie Office 365. W każdej chwili
i z dowolnego miejsca w sieci uczeń – przy wykorzystaniu własnego hasła i loginu – ma dostęp do
swoich plików.
Niewątpliwą korzyścią z wdrożenia jest ujednolicenie infrastruktury czytelni. Dzięki możliwości zarządzania stanowiskami opiekun czytelni
nie musi wychodzić każdorazowo zza biurka, aby
udzielić pomocy uczniowi. A to dlatego, że widzi
na swoim pulpicie, co w danej chwili dzieje się
na każdym stanowisku. W przypadku użytkowania niezgodnego z zasadami, opiekun jest w stanie uniemożliwić uczniowi dalszą pracę poprzez
zablokowanie dostępu do internetu, określonych
zasobów lub całkowicie uniemożliwić dostęp do
stanowiska terminalowego. Przez cały czas gromadzone są także informacje na temat aktywności użytkowników. Terminale nie generują szumu
– w czytelni panuje cisza i skupienie, a uczniowie
w miłej atmosferze przyswajają wiedzę.

NComputing w naszym
Gimnazjalnym Centrum Informacji
to był strzał w dziesiątkę. Inwestycja
w nowoczesny sprzęt spowodowała,
że uczniowie jeszcze chętniej korzystają z multimedialnych zasobów
biblioteki, samodzielnie poruszają się
z się w sieci internetowej i po prostu
pracują. Stanowiska są momentalnie
gotowe do pracy, już nie czekamy
na uruchomienie komputera. W czytelni panuje przyjemna cisza, już nie
ma hałasu, który powodowało kilkanaście komputerów. Komfortowa
jest kontrola nad pulpitami uczniów
– jako administrator mam wgląd do
wszystkich stanowisk i na bieżąco
mogę sprawdzić, czy wykorzystywane są dla celów, które sobie
założyliśmy. Stały monitoring pracy
uczniów w istotny sposób zwiększa
bezpieczeństwo, ale także umożliwia
współpracę uczniów, wykonywanie
wspólnych zadań, a mnie pozwala
udzielać dyskretnej pomocy zawsze,
gdy uczeń jej potrzebuje. Czytelnia
stała się miejscem, w którym uczniowie chcą samodzielnie poszerzać
wiedzę. Myślę, że wspólna wizja
bibliotekarzy i dyrekcji to właściwy
kierunek, w którym powinny podążać wszystkie biblioteki szkolne.

Tomasz Gołdyn, dyrektor handlowy w firmie ProData
NComputing jest największym i najszybciej rozwijającym się dostawcą rozwiązań terminalowych, które
cieszą się ogromną popularnością w instytucjach edukacyjnych na świecie. Od dłuższego czasu mamy
przyjemność współpracować z NComputing i jako Złoty Partner wdrażamy rozwiązania terminalowe
w szkołach na terenie całej Polski. Gimnazjum w Nowym Tomyślu – placówka, która jest organizatorem
Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK), Mentor School w programie MS
Partners in Learning – to szczególny klient, ceniący wysoką jakość obsługi, rzetelność i wiedzę merytoryczną. Świadomość, że nasze wdrożenie w pełni zaspokoiło oczekiwania szkoły będącej symbolem innowacyjności, jest
bardzo budująca dla naszego zespołu.
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Promocja
Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Od lat staramy się, aby nasze Gimnazjum zapewniało uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania
wiedzy. Dlatego stawiamy na innowacyjne technologie w procesie nauczania. Dążąc do realizacji
naszych założeń nie możemy zapominać o budżecie, który zawsze ma swoje ograniczenia. Dlatego
decydując się na inwestycje musimy być pewni trafności wyboru. Jesteśmy przekonani, że terminale
NComputing pozwalają zapewnić komfortowe warunki nauki i pracy, przy zachowaniu optymalnego
poziomu wydatków. Wymiana przestarzałych komputerów na nowe stanowiska terminalowe zrealizowana przez firmę ProData przyniosła nie tylko poprawę jakości pracy uczniów i nauczycieli, ale wpłynęła w wyraźny sposób na obniżenie kosztów utrzymania pracowni. Znikome zużycie energii elektrycznej, niskie koszty administracyjne oraz
atrakcyjniejsze warunki licencjonowania oprogramowania sprawiły, że pracownia terminalowa NComputing jest najtańszą,
najwydajniejszą i jednocześnie najwygodniejszą pracownią w szkole. To kierunek, w którym chcemy pójść. Żyjemy w erze
post-PC. Postawiliśmy na mobilność i niezawodność. Istnieją jednak obszary działalności szkoły, gdzie stacjonarne stanowisko pracy jest wciąż najwygodniejsze. Są to czytelnie, pracownie komputerowe czy stanowiska pracy w salach lekcyjnych,
na przykład do obsługi dziennika elektronicznego, e-podręcznika czy platformy edukacyjnej.

W Radomiu koszty informatyzacji
spadły o połowę
Wyzwanie: Jeden komputer na ucznia
z wykorzystaniem przestarzałych PC

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. ks.
Jana Twardowskiego w Radomiu w 24 oddziałach
uczy się 601 uczniów w wieku 5-12 lat. W związku
z rozporządzeniem, które nakłada obowiązek dostosowania pracowni komputerowej tak, aby każdy
uczeń pracował sam na jednym stanowisku, Robert Bartkiewicz, dyrektor placówki, musiał podjąć trudną decyzję, w jakim kierunku powinna postępować komputeryzacja szkoły.
Po przeanalizowaniu i rozważeniu różnych
możliwości zdecydował, aby nowa pracownia
komputerowa, składająca się z 17 stanowisk, była
w pełni oparta na terminalach NComputing L300
oraz serwerze z oprogramowaniem Microsoft
Windows MultiPoint Server 2012. Dzięki takiej architekturze, każdy z użytkowników widzi na swoim monitorze pulpit znany z systemu Windows 8.
Decyzja została podyktowana wcześniejszymi
doświadczeniami z pracowniami wykorzystującymi
tradycyjne komputery stacjonarne. Wraz z upływem
lat pracownie stawały się coraz większym problemem. Utrzymywanie w dobrej kondycji 20 stanowisk
wiązało się z ciągłymi wydatkami oraz niedogodnościami w pracy nauczyciela. Ograniczało to materiał,
który można było zrealizować ze względu na wolne

działanie komputerów oraz problemy techniczne pojawiające się w trakcie lekcji. Przestarzałe rozwiązania
wymagały częstych interwencji opiekunów pracowni komputerowych, którzy eliminując kolejne problemy zaniedbywali inne zadania i zmuszali dyrekcję do
kosztownego zwiększenia zatrudnienia.

Szybko, łatwo i przyjemnie

Wdrożenie rozwiązań NComputing było wyjątkowo proste i przebiegło bez żadnych komplikacji czy przestojów, a uczniowie mogli rozpocząć
korzystanie z nowych stanowisk bez dodatkowego przeszkolenia. W nowej pracowni odbywają
się zajęcia komputerowe w klasach 4-6 oraz lekcje z innych przedmiotów, takich jak język angielski, przyroda czy matematyka, a także w ramach
aktywności związanych z kołami zainteresowań.
Nauczyciele chwalą sobie prostotę, intuicyjność
i przejrzystość pracy na terminalach NComputing a brak wentylatorów w urządzeniach gwarantuje ciszę w sali lekcyjnej. Obecne i szacowane
oszczędności związane z wprowadzeniem rozwiązań NComputing sięgają 50 proc. w stosunku do
tradycyjnych rozwiązań desktopowych. Oprogramowanie daje możliwość bieżącego podglądu pracy uczniów i ułatwia instalację dodatkowych programów czy aktualizacji.

Wyzwanie
W obliczu ograniczonego budżetu, przestarzałych stanowisk i rosnącego rachunku za utrzymanie komputerów spełnić
wymaganie ministerialne zakładające jeden komputer dla jednego ucznia.

Rozwiązanie
Platforma NComputing vSpace z 17 terminalami L300 i Microsoft Windows Multipoint Server 2012.

Korzyści
- Oszczędności nawet do 50 proc. w porównaniu do tradycyjnych PC
- Pracownia komputerowa działa pewnie
i cicho, można ją z powodzeniem wykorzystać do zajęć językowych, matematyki czy innych zajęć pozalekcyjnych
- Nauczyciele doceniają prostotę, intuicyjność i przejrzystości rozwiązania
- Znacznie obniżono koszty obsługi IT
i konserwacji sprzętu
- Olbrzymie oszczędności związane z niskim poborem prądu

21

Edukacja i technologia – udane wdrożenia

Szkoła docelowo planuje wymienić wszystkie tradycyjne komputery stacjonarne na terminale
NComputing, by ujednolicić pracę obu pracowni komputerowych i wyeliminować dotychczasowe problemy związane z informatyzacją.

Robert Bartkiewicz, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21
im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu
NComputing okazało się rozwiązaniem, które spełniło nie tylko wszystkie wymagania techniczne naszej pracowni, ale także zdominowało inne rozwiązania pod względem niskich kosztów wdrożenia. Terminale NComputing zajmują niewiele miejsca, są bezawaryjne i znacznie
zmniejszają nakłady na administrację zasobami IT w szkole. Uczniowie i nauczyciele mogli
rozpocząć pracę w nowej pracowni bez żadnego przeszkolenia, a brak tradycyjnych PC mógł
zdradzić tylko zwiększony komfort pracy i kompletny brak szumu wentylatorów, tak charakterystycznego dla pomieszczeń z komputerami. Polecam to rozwiązanie każdej szkole szukającej oszczędności, które nie uderzą w możliwości i komfort pracy uczniów.

Artur Rudnicki, wicedyrektor ZST w Radomiu
Terminale NComputing, których z powodzeniem używam w naszej szkole od lat, są idealnym
rozwiązaniem dla edukacji. Doskonale sprawdzają się jako element wyposażenia pracowni
komputerowej, a także jako stanowiska pracy dla administracji szkoły. Szczególne efekty
osiągnęliśmy w połączeniu z systemem Microsoft Windows Multipoint Server 2012, dzięki
któremu użytkownik otrzymuje pulpit Windows 8 za ułamek ceny komputera czy notebooka.
Nie należy również zapominać o kolosalnych oszczędnościach związanych nie tylko z niskim
poborem prądu przez terminale, ale także z ograniczoną do minimum pracą związaną
z administracją wieloma stanowiskami przez jedną osobę.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem
technologii NComputing w swojej szkole?
Skontatkuj sie z autoryzowanym dystrybutorem w Polsce:
Konsorcjum FEN Sp. z o.o., Dąbrowskiego 273a, 60-406 Poznań.
E-mail: ncomputing@fen.pl
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Reklama

Epson w szkole

Druk, na który szkoła może
sobie pozwolić
Testy, materiały dydaktyczne, harmonogramy, dokumenty, dyplomy a nawet gazetki
szkolne i zdjęcia – każdego dnia szkoły w Polsce zadrukowują tysiące stron. Teraz – nie
tracąc jakości – mogą to robić taniej, nawet do 90 proc.

Kalkulator oszczędności
Na stronie www.epson.pl
dostępny jest kalkulator
oszczędności. Wystarczy
zaznaczyć model atramentowej drukarki firmy Epson
oraz model, z którym chcemy
go porównać, a następnie
wskazać szacowaną intensywność użytkowania i okres
eksploatacji drukarki.
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Dla nauczycieli i pracowników szkolnej administracji porządna drukarka to jedno z podstawowych urządzeń codziennego użytku
a zakres zastosowań w szkole ogranicza tylko

wyobraźnia. I zasobność portfela. Specjalistom
z firmy Epson udało się jednak znacznie ograniczyć ten ostatni problem – związany z kosztami druku.
Nowa seria jedno- i wielofunkcyjnych drukarek z systemem stałego zasilania w czarny atrament (WorkForce M200/M105/M100) pozwala
na zminimalizowanie kosztów druku poniżej 1 gr
za stronę A4. Oznacza to koszt rzędu 5 zł za wydruk ryzy papieru! To interesujące rozwiązanie do
zastosowań biurowych. Każda drukarka dostarczana jest z dwoma butelkami z czarnym, szybkoschnącym, odpornym na wodę i rozmazywanie
atramentem (każda o pojemności 140 ml), które
pozwalają na wydrukowanie łącznie 11 000 stron
w tempie 15 stron na minutę.
Niekiedy jednak w szkolnej rzeczywistości czarno-biały druk nie wystarcza. Wtedy możemy sięgnąć po szeroką gamę kolorowych drukarek firmy

Promocja

Epson – i w tym przypadku konstruktorzy zadbali
nie tylko o jakość, lecz także o kieszenie użytkowników. Drukarki L550, L355 i L300 są dostarczane
z dwoma dodatkowymi buteleczkami z atramentem,
który wystarcza do wydrukowania około 12 000
stron czarno-białych i 6 500 stron kolorowych. L210
i L110 dostarczane są z atramentem, który wystarcza
do wydrukowania około 6 500 stron kolorowych i 4
000 stron czarno-białych. Wygodne buteleczki o pojemności 70 ml zapewniają również niezwykle niski
koszt druku poniżej 1 gr za stronę w czerni i poniżej
2 gr za stronę w druku kolorowym.

Zalety drukarek Epson
Specjaliści z Epsona poszukując rozwiązań minimalizujących koszty druku poszli o krok dalej
i stworzyli drukarkę L800, która pozwala na druk
zdjęć w pełnej palecie barw – nie różnią się od zdjęć
wykonywanych w zakładach fotograficznych niczym, poza ceną: koszt druku zdjęcia w formacie
10x15 cm to około 16 gr (dla porównania: np. w Empiku ceny zaczynają się od 35 gr). To świetny pomysł
na tanie uwiecznianie szkolnych uroczystości, konferencji czy wydarzeń z życia placówki. Drukarka,
umożliwiająca drukowanie zdjęć w żywych i naturalnych kolorach o dużej trwałości, bez marginesów
do formatu A4, dostarczana jest z atramentem wystarczającym na wydrukowanie około 1 800 zdjęć
(10x15 cm) – każdego w zaledwie 12 sekund.

✓Z
 integrowany bardzo duży pojemnik
na atrament zapewniający niezwykle
niski koszt drukowania
✓B
 ezproblemowa konfiguracja i niezawodne działanie
✓ Technologia szybkiego uzupełniania
atramentu zapewniająca czyste i łatwe
uzupełnianie
✓Z
 awór zamykający umożliwiający
łatwy i bezpieczny transport
✓O
 ryginalny, wysokiej jakość atrament
Epson do profesjonalnych wydruków
✓ S pecjalnie zaprojektowane szczelne
zakrętki, filtry i rurki ograniczają do
minimum straty atramentu
✓Z
 integrowane rurki doprowadzające
tusz zapobiegają zacięciom papieru
✓ Wewnętrzny spokój z gwarancją firmy
Epson

Szczegółowe dane techniczne opisywanych
urządzeń na www.epson.pl
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fot. archiwum

Pierwsze kroki z Facebookiem
tekst:
Bartosz Krzyżaniak

Warto wiedzieć
Na Facebooku zarejestrowanych jest na całym świecie
ponad miliard kont, w Polsce

Jeśli jeszcze nie masz konta na Facebooku – podpowiadamy,
jak to zmienić. Załóż je i przekonaj się, czy obecność w serwisie
może pomóc w wychowywaniu i uczeniu.
Sceptycy narzekają, że Facebook to zjadacz czasu, fabryka bezużytecznych
informacji, bezbrzeżna otchłań kompleksów leczonych słitfociami i nikogo (poza autorami) nieinteresujących statusów. I mają sporo racji. Jednak nie powinniśmy zapominać, że jest to także doskonałe narzędzie, które możemy wykorzystać w bardziej
twórczy i pożyteczny sposób – także w procesie edukacji. Na jego przykładzie możemy uczyć odpowiedzialnego korzystania ze zdobyczy technologicznych współczesnego świata. Możemy założyć
stronę naszej placówki, która posłuży do komunikacji i promocji. Możemy stworzyć mniejsze grupy,
które ułatwią komunikację z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. Poza tym sami, jako administratorzy naszych stron, możemy przeniknąć do cyfrowego świata i zaistnieć w nim jako świadomi
i nowocześni nauczyciele. Warto spróbować.

ma je ponad 16 mln osób,

Wskazówki dla nauczycieli*

głównie młodych (średni wiek
użytkownika to 22 lata).

1. Poznaj i stosuj się do zasad polityki Twojej szkoły dotyczącej korzystania z mediów społecznościowych
w klasie.
2. Używaj publicznych stron dla prowadzonych przez Ciebie zajęć, aby publikować zadania domowe
i inne aktualizacje.
3. Użyj grup do kontroli członkostwa i zachęcania do dyskusji.
4. Bądź wzorem internauty godnym naśladowania.
5. Zgłoś nieodpowiednią zawartość na Facebooku.
* na podstawie wytycznych Centrum bezpieczeństwa Facebooka

Uwaga
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że konta użytkowników
poniżej 13. roku życia założone
zostały nielegalnie – regulamin Facebooka tego zabrania.
To spory problem, szczególnie
dla nauczycieli korzystających
z tego medium do kontaktu
z uczniami szkół podstawowych.
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Zakładamy konto osobiste
W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.facebook.com

Facebook

Jesteśmy na stronie startowej serwisu. Po prawej stronie u góry ekranu na niebieskim tle widzimy okna służące do logowania się przez
zarejestrowanych użytkowników. Jeśli nimi jesteśmy – wpisujemy
adres e-mail podany przy rejestracji (lub numer telefonu, o ile go
udostępniliśmy) oraz hasło do serwisu. Jeśli nie – rejestrujemy się
korzystając z zamieszczonego formularza. Wpisujemy kolejno:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– jeszcze raz adres e-mail,
– hasło (będzie nam potrzebne do logowania się na FB),
– datę urodzenia (po zarejestrowaniu można ukryć datę, by nie była
wyświetlana na naszej osi czasu),
– określamy naszą płeć.

Po udanej rejestracji zostaniemy przeniesieni do strony startowej
(pamiętajmy jednak, że powinniśmy kliknąć w zielony przycisk
Rozpocznij w wiadomości e-mail, którą dostaliśmy od administratorów Facebooka – jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy o to poproszeni
później). W pierwszym kroku (Szukaj znajomych) możemy zaimportować kontakty ze swoich kont internetowych i zapisać je na serwerach Facebooka. Będą pomocne m.in. przy wyszukiwaniu znajomych. Dane można zaimportować z listy kontaktów a także z folderów wiadomości.
Możemy też przejść dalej klikając w przycisk Pomiń ten krok.

Przed przyciśnięciem guzika Rejestracja warto zapoznać się z regulaminem, zasadami wykorzystywania danych oraz plików cookie.

Po pomyślnej rejestracji na podany w formularzu adres e-mail
dostaniemy list od administratorów Facebooka. Dzięki zamieszczonym w nim linkom możemy rozpocząć wyszukiwanie znajomych
lub edytowanie profilu.

W kolejnym kroku (Wypełnij) uzupełniamy informacje o naszym
profilu – dzięki nim naszym znajomym będzie łatwiej nas znaleźć
w serwisie. Wypełniamy kolejno pola dotyczące ukończonych szkół,
pracodawcy, miejsca zamieszkania i miasta rodzinnego. Każdorazowo
możemy zdecydować, dla kogo wpisywane przez nas informacje
będą widoczne: dla wszystkich (wybieramy opcję Publiczne), dla
znajomych (Znajomi) lub dla nikogo poza nami (Tylko ja). Możemy
też skorzystać z ustawień niestandardowych.
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Po wypełnieniu pól klikamy w przycisk Zapisz i kontynuuj. Możemy
też pominąć ten krok.

Po pojawieniu się okna Wykonaj zdjęcie profilowe może pojawić
się pytanie, czy pozwalamy stronie www.facebook.com na dostęp
do kamery internetowej i mikrofonu. Jeśli się zgodzimy (w każdym
momencie możemy odmówić dostępu), w oknie pojawi się widok
sprzed obiektywu kamery. Jeśli jesteśmy gotowi, klikamy przycisk
Take. Następuje odliczanie od 3 do 1 i już jesteśmy uwiecznieni.
Kolejny krok to Dodaj zdjęcie profilowe. Będzie się pojawiało przy
każdej naszej aktywności na Facebooku, np. kiedy napiszemy coś
na naszej osi czasu, skomentujemy czyjeś posty, będziemy rozmawiać
za pomocą czatu. To zdjęcie, podobnie jak zdjęcie w tle, będziemy
mogli w każdej chwili zmienić. Aby dodać zdjęcie zapisane na twardym dysku wybieramy opcję Dodaj zdjęcie z komputera.

Jeśli fotografia przypadła nam do gustu – klikamy przycisk Ustaw
jako zdjęcie profilowe. Jeśli nie – kasujemy zdjęcie przyciskiem
reset i pozujemy powtórnie.

Po pojawieniu się okienka Wybierz zdjęcie profilowe klikamy
przycisk Wybierz plik, a następnie wybieramy z odpowiedniego
katalogu naszego komputera zdjęcie.

Wskazówka
Maksymalna wielkość załączanego zdjęcia to 4 MB.

Jeśli nie mamy zdjęcia – możemy je zrobić za pomocą kamery wbudowanej w komputer. W tym celu wybieramy przycisk Zrób zdjęcie
za pomocą kamery internetowej.

28

Po dodaniu zdjęcia zobaczymy je w centralnym miejscu ekranu,
a także, jako miniaturkę, obok naszego imienia i nazwiska na niebieskiej belce u góry ekranu. Jeśli jesteśmy zadowoleni ze zdjęcia – klikamy przycisk Zapisz i kontynuuj.

Facebook

Pod naszym wpisem pojawi się lista osób, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania. Jeśli nie ma w niej tej, której szukamy, klikamy
napis Zobacz więcej wyników dla… na dole listy.

Jeśli nie uzupełniliśmy dotąd naszego profilu, na stronie głównej
administratorzy serwisu przypomną nam o takiej możliwości. Poza
tym będziemy mogli zapoznać się z ustawieniami prywatności (m.in.
sami decydujemy, kto będzie miał dostęp do zamieszczanych przez
nas treści) czy rozpocząć wyszukiwanie znajomych. Jeśli nie aktywowaliśmy konta przez przyciśnięcie przycisku Rozpocznij (w treści
maila wysłanego na naszą skrzynkę przez administratorów
Facebooka), zostaniemy poproszeni o sprawdzenie poczty i dokończenie procesu rejestracji (żółty pasek u góry ekranu).

Szukamy znajomych

Po kliknięciu napisu facebook po lewej na niebieskim pasku u góry
strony zostaniemy przeniesieni do naszej strony głównej. Jesteśmy
tu nowi, więc nie zdążyliśmy jeszcze napisać żadnych postów, nie mamy
też znajomych, których posty moglibyśmy zobaczyć, dlatego pojawił się
komunikat: Brak postów do wyświetlenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, powinniśmy teraz poszukać znajomych, ponieważ bez nich nie
wykorzystamy tego, co oferuje Facebook. W pole Wyszukaj osoby,
miejsca i inne wpisujemy imię i nazwisko osoby, której szukamy.

Pojawia się więcej wyników, tym razem z informacjami, które ułatwią
nam znalezienie właściwej osoby. Jeśli ją rozpoznamy, możemy
wysłać jej zaproszenie do grona naszych znajomych przez kliknięcie
w przycisk Dodaj znajomego po prawej stronie. Jeśli nie mamy
pewności, możemy wysłać jej wiadomość (np. z pytaniem: Czyżbyś aż
tak się zmienił?) lub kliknąć w nazwisko, by przenieść się na jej tablicę,
na której będziemy mogli zobaczyć jej zdjęcia lub znajomych (o ile
dana osoba zezwala na wyświetlanie takich informacji wszystkim)
oraz zamieszczone przez nią wpisy.

Po dodaniu znajomego (informuje nas o tym komunikat Wysłano
zaproszenie do grona znajomych) musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na akceptację.
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W tym czasie możemy zaznaczyć, czy osoba, do której wysłaliśmy
zaproszenie należy do naszych bliższych lub dalszych znajomych
(od tego zależy m.in. jak często będziemy otrzymywać informacje
o jej aktywności na Facebooku) albo anulować zaproszenie, jeśli
wysłaliśmy je omyłkowo.

O akceptacji zaproszenia zostaniemy poinformowani cyfrą na czerwonym tle, która pojawi się nad symbolem globu (na niebieskim pasku
u góry, po lewej stronie) a także cyfrą w nawiasie przy nazwie strony
w zakładce internetowej.

W miarę rozrastania się naszego grona znajomych, serwis będzie nam
podpowiadał coraz więcej osób, które możemy znać. Informacje te
znajdziemy m.in. klikając na symbol postaci (na niebieskim pasku
po lewej stronie). To okno dotyczące kontaktów, w którym będą pojawiały się zaproszenia od innych użytkowników serwisu.

Po kliknięciu w glob otworzy się okno powiadomień a w nim informacja, że nasze zaproszenie zostało przyjęte. Od teraz mamy już jednego znajomego na Facebooku.

Po otrzymaniu zaproszenia możemy:
– potwierdzić znajomość z daną osobą klikając Potwierdź, co automatycznie doda ją do naszych znajomych,
– dowiedzieć się o niej więcej przechodząc na jej tablicę,
– odłożyć decyzję na później klikając Nie teraz.

Po kliknięciu w imię i nazwisko znajomego przeniesiemy się
na jego tablicę. Możemy tu śledzić wszelkie jego wpisy, oglądać zamieszczone w serwisie zdjęcia czy zamieszczać posty.
Możemy też sprawdzić, czy nie mamy wspólnych znajomych,
do których moglibyśmy wysłać zaproszenie.
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Facebook

Poza stronami osób prywatnych na Facebooku znajdziemy też strony instytucji, firm czy osób publicznych (tzw. funpage).
Wyszukiwanie ich przebiega podobnie, jak w przypadku znajomych. Różnica polega na tym, że zamiast wysyłania zaproszenia do
danej instytucji, klikamy przycisk Lubię to! Dzięki temu będą trafiały do nas informacje zamieszczane przez autora strony, jemu
natomiast zwiększy się liczba tzw. fanów.

Po powrocie na naszą stronę aktualności zobaczymy informacje
zamieszczone przez instytucję, którą polubiliśmy.

Pierwszy post
Facebook jest platformą społecznościową, na której każdy użytkownik
może dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami, pomysłami, spostrzeżeniami, informacjami, zdjęciami itp. W tym tkwi jego potęga.
My także możemy stać się aktywnymi użytkownikami Facebooka,
którzy nie tylko konsumują tworzone przez innych treści, lecz także
inspirują własnymi pomysłami.

piszemy post (symbol postaci ze znaczkiem +), podać miejsce, w
którym właśnie jesteśmy (symbol pinezki), przesłać plik (symbol
aparatu fotograficznego), dodać emotikon. Przed opublikowaniem
informacji możemy zdecydować, czy będą mieli do niej dostęp
wszyscy (Publiczne), znajomi czy nikt poza nami. Publikację
zatwierdzamy klikając przycisk Opublikuj.

Tak wygląda – i tak widzą go inni – opublikowany post. Inni użytkownicy mogą go polubić (przycisk Lubię to! pod wpisem), komentować
(Dodaj komentarz) lub przekleić na własne tablice (Udostępnij).

Dajmy się poznać
Jeśli mamy nieco ekstrawertyczną naturę, możemy uzupełnić informacje o sobie. Propozycji wymyślonych przez twórców serwisu do
uzupełnienia jest naprawdę sporo. Aby rozpocząć klikamy przycisk
Edytuj profil w lewym górnym rogu (obok naszego zdjęcia).

W centralnej części naszej strony, tuż pod niebieską belką, znajdziemy ramkę Status z wpisanymi słowami: O czym teraz myślisz?
Jeśli w nią klikniemy, przejdziemy do trybu edycji.

Możemy tu pisać informacje, które trafią do naszych znajomych
oraz na naszą tablicę lub wpisać (wkleić) link prowadzący do interesującej informacji. Możemy w niej oznaczyć znajomych, z którymi

Zostaliśmy przeniesieni na stronę edycyjną. Możemy tu wprowadzić wiele informacji dotyczących m.in. naszego wykształcenia,
pracy, kwalifikacji zawodowych, rodziny, miejsc, w których mieszkaliśmy, zainteresowań, poglądów politycznych i religijnych, ulubionych cytatów, numeru telefonu, stron internetowych itp.
Możemy tu także podzielić się informacjami o ulubionych filmach,
serialach, klubach sportowych, książkach czy muzyce, jakiej słuchamy. Uzupełnienie tych informacji sprawi, że serwis sam będzie nam

31

Media społecznościowe

proponował nowości, które mogą nas zainteresować – np. koncert
ulubionego zespołu, nową powieść lubianego pisarza czy płytę
muzycznego idola.

Po wybraniu odpowiedniego zdjęcia zostaje ono załadowane,
a przed akceptacją możemy zmienić jego położenie w tle.
Zatwierdzamy klikając Zapisz zmiany.

Uwaga
W każdym momencie możemy zmienić zarówno zdjęcie profilowe, jak też zdjęcie w tle. Wystarczy kliknąć
nasze nazwisko, najechać na zdjęcie i wybrać opcję,
odpowiednio: Edytuj zdjęcie profilowe lub Zmień
zdjęcie w tle.
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Do edycji ustawień możemy wrócić w dowolnym momencie.
Wystarczy kliknąć we własne nazwisko, by otworzyła się nasza
strona główna a na niej podpowiedzi: Zaktualizuj informacje czy Dodaj znajomego (przy sugerowanych osobach, które
możesz znać). W górnej części panelu znajdziemy też przycisk
Dodaj zdjęcie w tle, które będzie się wyświetlało na górze
naszej osi czasu (to zdjęcie, podobnie jak zdjęcie profilowe,
pędzie publiczne, czyli widoczne dla wszystkich). Klikamy.

Mamy już kilka zdjęć, napisaliśmy też pierwszą informację
na Facebooku. Możemy więc sprawdzić, jak naszą tablicę widzą
inni. Żeby to zrobić klikamy trójkąt obok kółka zębatego przy
przycisku Dziennik aktywności, po czym wybieramy opcję
Wyświetl jako…

Mamy dwie możliwości:
- Wybierz z moich zdjęć – ta opcja pozwala wybrać zdjęcie w tle
spośród zdjęć, jakie zamieściliśmy na Facebooku,
- Dodaj zdjęcie – pozwala wybrać zdjęcie zapisane na dysku
komputera.

Tak wygląda nasza oś czasu dla innych użytkowników
(Publiczny). Możemy też sprawdzić, jak widzi ją konkretna
osoba (Wyświetl jako konkretny użytkownik).

Facebook
Zakładamy profil szkoły
Skoro jesteśmy już użytkownikami Facebooka, możemy założyć
na nim stronę naszej placówki. Będziemy mogli na niej informować
o wszelkich szkolnych aktywnościach, imprezach, kursach, wydarzeniach. Będziemy też mogli zamieszczać tam fotografie i filmy, również
te, które – np. w ramach projektu – wykonają nasi uczniowie.
Możliwości jest bardzo wiele.

Klikamy w symbol koła zębatego (u góry, po prawej stronie niebieskiej listwy). Z menu wybieramy opcję Utwórz stronę.

Wybieramy kategorię tworzonej strony. W naszym przypadku
będzie to Firma, organizacja lub instytucja.

W następnym kroku wpisujemy nazwę naszej szkoły i czytamy
regulamin, który następnie akceptujemy zaznaczając w odpowiednim miejscu. Klikamy Rozpocznij.

Trafiamy na stronę, która ułatwi nam konfigurację konta.
Podążamy za wskazówkami i uzupełniamy informacje dotyczące
m.in. profilu naszej placówki i jej stron internetowych. Możemy też
pominąć ten krok i uzupełnić informacje później klikając Pomiń.

W kolejnym kroku możemy dodać zdjęcie profilowe naszej placówki. Mamy dwie możliwości:
- Dodaj z dysku komputera – dodajemy zdjęcie zapisane w
pamięci komputera,
- Importuj ze strony internetowej – w tym przypadku możemy skorzystać ze zdjęć zamieszczonych na WWW naszej szkoły.
Po zamieszczeniu zdjęcia klikamy Dalej.

Z rozwijanej listy wybieramy kategorię: Szkoła.

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do naszej strony powinniśmy ją
polubić. Klikamy Dodaj do ulubionych.
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Wskazówka
Zwróćmy uwagę na to, kto jest autorem postów i komen-

Wskazówka

Po dodaniu do ulubionych

tarzy zamieszczanych przez nas na stronie naszej szkoły:

strony naszej szkoły, w lewej

my, jako osoby prywatne (w naszym przypadku Jan

części naszej osobistej tablicy

Treningowy) czy administrator szkolnej strony (wtedy

pojawi się prowadzący do

autorem wpisu będzie Szkoła Treningowa). Ustawienia te

niej link.

możemy zmienić na jasnoniebieskim pasku u góry ekranu

Jako administratorzy profilu
lub w ustawieniach po prawej stronie.

naszej szkoły będziemy mieli
dostęp do statystyk dotyczących aktywności odwiedzających. Jednak zanim tak
się stanie, musimy zebrać 30
lajków, czyli kliknięć przycisku
Lubię to! na naszej stronie.

Ostatni krok konfiguracji dotyczy reklamy. Jeśli zależy nam
na poszerzeniu zasięgu strony i dysponujemy przeznaczonym
na to budżetem – możemy skorzystać z tej możliwości.

Kiedy zaczniemy używać Facebooka jako administratorzy naszej
szkolnej strony, będziemy mogli skorzystać z podpowiedzi przygotowanych przez autorów serwisu. W tym celu klikamy
w Rozpocznij zwiedzanie.

No i jest. Facebookowa strona naszej szkoły. A dokładniej: jej widok
z perspektywy administratora, którym jesteśmy. Podobnie jak
w przypadku strony prywatnej, także tutaj możemy zamieszczać
informacje, zdjęcia, filmy, edytować, zapraszać do polubienia.
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Jeśli wrócimy do korzystania z Facebooka jako osoba prywatna
(w naszym przypadku jest to Jan Treningowy), nie będziemy
musieli się obawiać, że umkną nam wydarzenia z naszej szkolnej
strony (Szkoła Treningowa). Zostaniemy o tym poinformowani
odpowiednim komunikatem.

Facebook
Pozwól działać innym
Odpowiedzialnością za facebookową stronę naszej placówki możemy
się podzielić.

Osoba, której nadaliśmy uprawnienia administracyjne zostanie o tym
powiadomiona stosownym komunikatem.

W grupie raźniej
Wystarczy w Panelu administratora przejść do przycisku
Edytuj stronę i wybrać opcję Zarządzaj uprawnieniami
administratorów.

Jesteśmy oznaczeni jako Menedżer strony, co oznacza, że mamy
wszystkie uprawnienia związane z jej administrowaniem. Możemy
także dodawać innych administratorów i przypisywać im konkretne
uprawnienia:
– Twórca treści – może edytować stronę, wysyłać wiadomości
i tworzyć posty jako strona, sprawdzać, który administrator utworzył post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać statystyki,
–M
 oderator – może odpowiadać na komentarze na stronie i usuwać je, wysyłać wiadomości jako strona, sprawdzać, który administrator utworzył post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać
statystyki,
– R eklamodawca – może sprawdzać, który administrator utworzył
post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać statystyki,
– Analityk statystyk – może sprawdzać, który administrator utworzył post lub komentarz oraz wyświetlać statystyki.
Po wybraniu odpowiedniej roli wpisujemy adres poczty e-mail
przyszłego administratora i klikamy Zapisz.

Aby potwierdzić wprowadzone zmiany powinniśmy wpisać
nasze hasło do serwisu Facebook.

Facebook pozwala na tworzenie grup użytkowników. To mikrospołeczności, których członkowie najczęściej dzielą zainteresowania, pasje i cele. Taką grupę można stworzyć, możemy też dołączyć do istniejącej.

Aby wyszukać interesującą nas grupę i do niej dołączyć klikamy
w przycisk GRUPY na dole listy po lewej stronie.

Otworzy się strona, na której zobaczymy nasze grupy – o ile
będziemy do jakiejś należeć. Jeśli nie chcemy tworzyć własnej,
możemy sprawdzić, jakie grupy zaproponuje nam serwis.
Klikamy w Sugerowane grupy.
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Wyświetlają się grupy, które – według Facebooka – mogą nas
zainteresować. W naszym przypadku podpowiedź jest trafna –
na pierwszym miejscu widzimy grupę Nauczyciele. Z krótkiego
opisu zamieszczonego przy każdej z grup dowiemy się m.in.:
– czy grupa ma charakter otwarty,
– czym się zajmuje,
– ilu liczy członków,
– kto z naszych znajomych do niej należy.
Jeśli grupa nam odpowiada, możemy poszerzyć jej grono klikając
przycisk Dołącz do grupy. Teraz musimy jeszcze poczekać, aż
nasza prośba o dołączenie zostanie zaakceptowana.
Jeśli nie odpowiadają nam istniejące grupy – możemy stworzyć
własną. Klikamy w przycisk +Utwórz grupę.

Teraz możemy wybrać jedną z ikon, którymi oznaczymy naszą
grupę. Możemy też pominąć ten krok.

Nasza grupa została utworzona. Zaprosiliśmy do niej dwóch znajomych, o czym informuje nas komunikat. Teraz możemy lepiej ją
skonfigurować. Klikamy w przycisk Ustaw znaczniki.

W okienku Utwórz nową grupę wpisujemy jej nazwę, osoby,
które chcemy do niej dodać, a także zaznaczamy jedną z opcji
prywatności:
- O twarta – grupa, jej członkowie oraz tworzona przez nich zawartość będzie widoczna dla wszystkich,
- Z amknięta – grupa, podobnie jak jej członkowie, widoczna będzie
dla wszystkich, jednak posty będą widzieli tylko członkowie,
- T ajna – w tym wariancie tylko członkowie będą widzieli grupę, jej
członków oraz dodawane przez nich treści.
Kiedy zdecydujemy o charakterze grupy klikamy w Utwórz.
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Pojawiają się poszczególne kategorie, które możemy zmieniać
lub uzupełniać. W tym miejscu możemy np. zdecydować o tym,
kto będzie zatwierdzał nowych członków naszej grupy – każdy
członek czy tylko administrator – oraz kto może zamieszczać
posty i czy muszą być wcześniej zatwierdzone przez administratora. To dość istotne, jeśli myślimy o stworzeniu np. grupy
przedmiotowej lub projektowej dla uczniów. Możemy też opisać naszą grupę, szczególnie jeśli zależy nam, by jak najszybciej się rozrastała. Warto też użyć przycisku Skonfiguruj
adres grupy.

Facebook

Okno konfiguracji adresu strony internetowej i adresu e-mail
grupy pozwala nadać nazwę, która będzie używana w adresie
internetowym oraz do komunikacji przez e-mail. Po nadaniu
nazwy klikamy przycisk Ustaw adres. Teraz każdy list elektroniczny wysłany na ten adres (w naszym przypadku jest
to GrupaTreningowa@groups.facebook.com) trafi do
wszystkich członków grupy. W ten sposób nasza grupa dorobiła się także adresu strony:
www.facebook.com/groups.GrupaTreningowa

– Zdjęcia – pozwala na zamieszczanie zdjęć i filmów,

Po lewej stronie pojawiła się nowa grupa. Pod zdjęciami jej
członków (w centralnej części) – nowe zakładki:
– Członkowie – po kliknięciu pojawią się wszyscy członkowie
grupy wraz z informacjami o tym, kto zaprosił ich do grupy
i kiedy do niej dołączyli, znajdziemy tu także symbole kół
zębatych – za ich pomocą możemy nadawać i odbierać
uprawnienia administratorskie a także usuwać z grupy,

– Wydarzenia – umożliwia planowanie wspólnych działań,
którym nadajemy nazwę, opisujemy i podajemy szczegóły;
po kliknięciu Utwórz zaproszenie trafi do członków grupy.

– P liki – możemy współdzielić z innymi członkami grupy pliki
do 25 MB (klikamy przycisk +Dodaj plik)

a także tworzyć dokumenty w prostym edytorze tekstów
(+Utwórz dokument).

Czas na czat
Wydarzenie możemy teraz uzupełniać, np. dodawać ilustrujące
je zdjęcia, wysyłać wiadomości do gości, wstrzymywać powiadomienia,

Facebook daje możliwość prowadzenia rozmów – także wideo
– oraz przesyłania plików przy użyciu komunikatora. Rozmowę
może prowadzić kilka osób jednocześnie.
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Wskazówka
Nauczyciele bez granic

W prawym dolnym rogu znajdziemy zakładkę Czat.

Poniżej kilka stron i grup
utworzonych w serwisie przez
nauczycieli dla nauczycieli
– aby je odwiedzić, wystarczy wpisać nazwy w okno
Korzystając z koła zębatego w oknie Czat możemy

wyszukiwarki Facebooka:
TeachersPayTeachers.com
The Teacher’s Corner
Teacher’s Pet

zmienić ustawienia, np. zdefiniować znajomych, którzy

Po kliknięciu otwiera się okno, w którym wyświetlają się nasi znajomi. Przy tych, którzy akurat są online pojawia się zielona kropka.

I Appreciate Teachers

nie będą mogli z nami rozmawiać lub wyłączyć czat –
w tym przypadku wszystkie wysłane do nas wiadomości trafią do naszej skrzynki odbiorczej.

Teachers
Teachers from Europe

Lubię to!

Scholastic Teachers

Jeśli spodoba nam się czyjś komentarz, zdjęcie, film
lub post, możemy to okazać klikając przycisk Lubię to!
Zostanie to odnotowane pod zawartością, którą
polubiliśmy (podobnie stanie się, kiedy skomentujemy
jakąś treść). Dodatkowo informacja o tym pojawi się
na naszej osi czasu i zostanie przekazana autorowi.
Możemy też polubić stronę, np. zaprzyjaźnionej szkoły.

Wskazówka

Po kliknięciu w osobę, z którą chcemy zawiązać kontakt,
otwiera się okno czatu, które daje nam wiele możliwości.
Możemy np. prowadzić tradycyjną konwersację wpisując tekst
w dolnej części okna.

Oznacza to nawiązanie połączenia z daną stroną:
będzie wyświetlana na naszej osi czasu, a my będziemy wyświetlani na stronie jako osoba, która ją lubi.
Poza tym strona będzie mogła publikować treści
w naszej sekcji aktualności.

Na podany przy rejestracji

W każdym momencie możemy przestać lubić daną

adres e-mail administrato-

stronę, post czy inną treść. Wystarczy kliknąć przycisk
Nie lubię pod daną zawartością.

rzy będą przysyłali raporty na temat aktywności
na Facebooku. Znajdziemy

Znajdź nas!

w nich m.in. informacje o nadchodzących w najbliższym
czasie urodzinach znajomych,
nowych powiadomieniach
i wiadomościach, które przesłali nam inni, podpowiedzi
dotyczące osób, które możemy
znać a także cotygodniowe
statystyki dotyczące naszych
stron zamieszczonych w serwisie (znajdziemy tu m.in. liczbę
polubieni strony czy całkowity
jej zasięg w danym tygodniu).
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Możemy też – korzystając z przycisków umieszczonych na niebieskim pasku okna czatu – wykorzystać inne funkcje:
– dodać więcej znajomych do czatu,
– rozpocząć rozmowę wideo,
– przesłać pliki,
– przejrzeć całą rozmowę,
– wyłączyć czat dla konkretnego użytkownika,
– zgłosić spam.

Zapraszamy do odwiedzenia
facebookowej strony magazynu
EduFakty – Uczę Nowocześnie.

Konferencje, warsztaty, seminaria

Dziesiąte urodziny KASSK Technologie dla każdego
Cyfrowa edukacja szansą na wzrost jakości kształcenia – to motto jubileuszowej
konferencji KASSK, którą od dekady
organizuje nowotomyskie Gimnazjum
im. Feliksa Szołdrskiego.

Dziesiątki wykładów, seminariów i warsztatów,
prawie 350 uczestników, tłum przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele największych firm – to znak rozpoznawczy
Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci
Komputerowych w Nowym Tomyślu. – Jesteśmy
tu po raz szósty i po raz szósty jestem pod wrażeniem – mówią zgodnie nauczycielki wychodzące
z warsztatu organizowanego przez jednego z partnerów konferencji.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład uznanego naukowca i pedagoga prof. Jana
Dylaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Uczestników zelektryzowała także debata poświęcona kolejnej odsłonie rządowego programu
Cyfrowa Szkoła.
Więcej na temat konferencji KASSK w kolejnym numerze EFUN.

Nie taka technologia straszna, jak ją malują – przekonywali organizatorzy konferencji Nowe technologie dla każdego, która
odbyła się pod koniec marca w Słupskim
Inkubatorze Technologicznym.
– Dla współczesnej młodzieży technologia jest
czymś tak naturalnym i oczywistym jak prąd
w gniazdku. Problem w tym, że w wielu szkołach
tablety, smartfony i inne urządzenia są nadal źle
widziane – usłyszeli uczestnicy IV Wojewódzkiej
Konferencji z cyklu Wirtualny i multimedialny
świat pt. Nowe technologie dla każdego. – A do
młodzieży można dotrzeć tylko mówiąc ich językiem – wskazywał Eran Weber z Centrum Szkoleniowego Eduskrypt.
Dlatego tak ważne jest umiejętne wdrażanie nowinek do codziennej pracy. A tych nie brakuje. Redaktorzy EFUN pokazali, jak bogaty w bezpłatne
pomoce jest internet. – Dzięki kilku darmowym
aplikacjom można np. zarządzać pracą całej
szkoły – przekonywali.
Nie zabrakło przykładów mądrego wykorzystania nowych technologii. O swoich
doświadczeniach opowiadała przedstawicielka placówki, która może się poszczycić
tytułem Innowacyjnej Szkoły - Paulina Wilczyńska-Sasim z Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Z kolei Iwona Poźniak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku dzieliła się wiedzą
na temat europejskiego projektu E-Comenius. W spotkaniu zorganizowanym przez
słupski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie
wzięło udział ponad 100 dyrektorów szkół
i nauczycieli z Pomorza.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego
oraz Pomorski Kurator Oświaty.
Partnerzy technologiczni konferencji:
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tekst:
Małgorzata Gasik
Koordynator Projektu
Myślę - Rozumiem - Wiem.
Zastosowanie technik TOC
w uczeniu się
MSCDN w Płocku

Emocje zamiast trocin,
czyli jak zachęcić mózg
do uczenia się
W konferencji pt. Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi wzięło
udział ponad 170 nauczycieli, dyrektorów placówek, psychologów i pedagogów
z całego Mazowsza, którzy chcieli dowiedzieć się co zrobić, by uczeń przestał wkuwać
regułki, a zaczął efektywnie przyswajać informacje. Teraz, powołując się na jedną
z głównych prelegentek, dr Marzenę Żylińską, czas przetworzyć zdobyte informacje,
wyciągnąć wnioski i zacząć działać, czyli zrobić to, co nasz mózg lubi najbardziej.
Konferencję zorganizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
a patronatem medialnym objął nasz magazyn. Aulę Urzędu Miasta Płocka po brzegi wypełnili nauczyciele, dyrektorzy placówek, psycholodzy i pedagodzy z mazowieckich szkół.
Jako pierwsza wystąpiła dr Marzena Żylińska, ekspert w dziedzinie neurodydaktyki,
która słynie z krytycznego stosunku do transmisyjnego systemu edukacji. – Naszym największym bogactwem narodowym jest potencjał mózgów naszych dzieci, potencjał
kreatywności i innowacyjności. Ale jeśli przez
12 lat tresujemy dzieci w udzielaniu najbardziej
typowych odpowiedzi, nie możemy liczyć na to,
że Polska będzie innowacyjna. Jeśli pojawiają się
innowacyjne jednostki, to nie dzięki szkole, ale
mimo niej. Na szczęście coś już zaczyna się zmieniać w tej sprawie – stwierdziła.
Dr Żylińska, opierając się na wnioskach płynących z neuronauk, zaapelowała do nauczycieli, żeby
wspierali swoich uczniów w rozwoju, ale w taki
sposób, by niczego im nie ułatwiać. Bo ułatwiając,
zabierają mózgowi możliwość wykonania pracy,
której skutkiem jest proces uczenia się. – W naszych
mózgach stabilizowane są te połączenia, które są
używane. Pozostałe są usuwane zgodnie z zasadą:
use it or loose it (używaj albo wyrzuć) – tłumaczyła.
– Pojawia się zatem pytanie: co zrobić, by jak najwszechstronniej stymulować mózg ucznia?
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Według prelegentki nasze mózgi nie są maszynami przygotowanymi do reprodukowania. Zostały stworzone do przetwarzania danych i wyciągania z nich ogólnych reguł. Kiedy uczniom
podajemy gotowe reguły, zabieramy ich mózgom
to, co lubią robić. – Jeśli myślimy, że podamy
uczniom wiedzę i ta wiedza znajdzie się w ich mózgach, to jesteśmy w błędzie. W większości przypadków problemy z nauką nie wynikają z tego,
że coś jest za trudne, ale za nudne. A jeśli jest nudne – uczniowie nie angażują się. Na takiej lekcji
mózg nie może wykorzystać swojego potencjału.
My mamy zarażać pasją, zainteresowaniem, ponieważ emocje są markerami pamięci. Niestety,
dajemy im trociny i dziwimy się, że te trociny im
nie smakują. Pytanie, czy w ogóle powinniśmy zakładać, że trociny będą im smakować – smak dają
przyprawy, czyli emocje.
Ewa Weber, trener Technik Efektywnego Uczenia się, opowiedziała, co zrobić, by rozbudzić ciekawość poznawczą ucznia. Zwróciła uwagę na najskuteczniejsze (m.in. według Johna Hattie)
strategie nauczania, tj. umiejętność rzetelnej samooceny i bezpośrednią informację zwrotną. Z kolei
Małgorzata Taraszkiewicz, edukator, psycholog
edukacyjny, doskonale znana nauczycielom autorka i współautorka poradników edukacyjnych, zaapelowała do nauczycieli, by nie byli strażnikami
wiedzy oraz nie narzucali uczniom swojego stylu
uczenia się. Następnie Dorota Kamińska, neurolo-
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30 głasków dziennie na dobre samopoczucie
– Dzieci nie odpoczywają w dzień tyle, ile potrzebują.
Odrabianie lekcji i zajęcia dodatkowe wypełniają czas
po brzegi. A organizm i umysł musi mieć po prostu wolne na... nicnierobienie – tłumaczyła podczas warsztatów
dla rodziców pt. Jak styl życia wpływa na efekty uczenia
się dzieci? Małgorzata Taraszkiewicz, psycholog edukacyjny, autorka i współautorka poradników edukacyjnych.
Prelegentka zwracała uwagę m.in. na ekstremalnie
eksploatowane oczy (poprzez tablety, komputery, telewizory), w efekcie czego młodzi ludzie często odczuwają
skroniowe bóle głowy. Zasygnalizowała, że polskie dzieci
są przekarmiane, ale jednocześnie niedożywione.
Efektem tego jest cukrzyca, nadciśnienie, choroby alergiczne. – Magnetozjolodzy pokazują alarmujące wyniki
braku magnezu w pożywieniu dzieci i apelują o wprowadzenie akcji dostarczania magnezu na wzór akcji szklanka
mleka. Musimy wiedzieć, że niedobór magnezu skutkuje
brakiem energii, spadkiem odporności, depresją, a nawet
zaburzeniami pamięci – argumentowała.
Zaapelowała również o to, by jak najczęściej przytulać swoje dzieci. – Dotyk i miłość są niezbędne, aby
utrzymać aktywność układu limbicznego, który – budując emocjonalny stosunek
do nowych sytuacji
– jest bramą do nowego uczenia się.
Gdy brakuje dotyku,
zmniejsza się stymulacja kory mózgowej,
rośnie napięcie mięśniowe,
impulsywność, poczucie izolacji, agresja. 30 głasków
dziennie to minimum! – przekonywała prowadząca.

gopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie
i trenerka TOC, opowiadała
o efektach, jakie przynoszą stosowane przez nią od wielu lat
w ciechanowskich przedszkolach narzędzia TOC. Zaprezentowane przykłady potwierdziły,
że chmurki, gałązki logiczne
i drzewka ambitnego celu są
niezwykle atrakcyjne dla dzieci w każdym wieku.
Na zakończenie organizatorzy zaproponowali uczestnikom udział w projekcie edukacyjnym Włącz myślenie.
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, dzięki któremu będą mogli – z pomocą
przeszkolonych trenerów –
zastosować zaproponowane
podczas konferencji metody w swoich szkołach.
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Nowoczesność z historią w tle
Chęciny – świętokrzyskie miasteczko kojarzone głównie z niezwykłymi średniowiecznymi zabytkami – stawiają na nowe technologie. Na pierwszy ogień poszła edukacja.
Historia Chęcin nierozerwalnie związana jest
z miejscowym zamkiem, który od średniowiecza
góruje nad malowniczą okolicą. Kamienne mury
były świadkami zjazdów rycerstwa i możnowładców jeszcze 100 lat przed słynną bitwą pod Grunwaldem. To tu Władysław Łokietek naradzał się

z dostojnikami przed bitwą pod Płowcami, tu gościł Kazimierz Wielki i mieszkała królowa Bona.
W chęcińskim zamczysku więziono też znamienitszych krzyżackich jeńców bitwy pod Grunwaldem (m.in. późniejszego wielkiego mistrza Michała Küchmeiste’a).
Współczesne Chęciny nie chcą żyć tylko chlubną historią. Władze i mieszkańcy chcą być też
kojarzeni z innowacyjnością i nowoczesnością.
Dlatego tak istotną rolę w polityce gminy pełni cyfryzacja, w tym – przede wszystkim – zarządzania edukacją. Gdy Grupa Edukacyjna S.A. szukała
wśród samorządów odpowiedniego partnera do
przeprowadzenia pilotażu ogromnego projektu
technologicznego, którego celem była pełna cyfryzacja zarządzania edukacją w gminie, a także unowocześnienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem, szkołami i rodzicami, padło właśnie
na Chęciny. – Urząd Marszałkowski w Kielcach
rekomendował naszą gminę firmie jako samorząd
otwarty na nowe technologie, również te w oświacie – wspomina początki współpracy Ewa Dąbrowska z chęcińskiego magistratu.
Mimo obaw, jakie rodzi każda zmiana, uznano,
że warto ten produkt przetestować.

Doganianie teraźniejszości

I tak zaczęło się wielkie sprawdzanie PRiMO –
Primo.edu.pl – systemu wspomagającego kontrolę i zarządzanie oświatą w gminie. – Samorząd
zyskał stały dostęp do informacji o wszystkich
szkołach, w tym m.in. o liczbie uczniów w poszczególnych klasach, frekwencji, średniej ocen,
uczniach z orzeczeniem o niepełnosprawności –
wylicza Monika Szydłowska z Grupy Edukacyjnej S.A., producenta nowoczesnych technologii
dla edukacji.
Dzięki systemowi PRiMO – Primo.edu.pl –
burmistrz, wójt czy urzędnicy z wydziału edukacji
mogą nie tylko przekazywać komunikaty do dyrektorów, ale także otrzymywać informacje zwrotne, np. w postaci wykresów i danych liczbowych.
– Samorząd zyskał kolejne narzędzie, które pozwala usprawnić komunikację pomiędzy organem
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prowadzącym a dyrektorami i nauczycielami –
wskazuje Ewa Dąbrowska. – Bardzo istotne dla
gminy jest również dotarcie do rodziców i uczniów.
PRiMO – może być też doskonałym narzędziem wykorzystywanym do prezentacji ważnych dla regionu wydarzeń. – Jeśli władze regionu zechcą zachęcić młodzież do uczestnictwa
w jakimś wydarzeniu, np. wystawie lub koncercie, mogą to zrobić poprzez system – podpowiada Monika Szydłowska. – Elektroniczny przekaz
jest dla młodych ludzi bardziej naturalny, wzbudza też większe zainteresowanie.
Jak wskazuje Ewa Dąbrowska, możliwość
kontaktu naturalną dla współczesnej młodzieży
drogą to ogromna zaleta systemu. – W dobie panowania portali społecznościowych cieszymy
się, że powstało miejsce w sieci, które może zainteresować najmłodszych mieszkańców naszej
gminy – wskazuje. – Dzięki wielu interesującym funkcjom będzie to znakomite miejsce wymiany informacji, chwalenia się osiągnięciami
czy komentowania gminnych wydarzeń. Dzięki

XXSystem PRiMO został wyróżniony na XIX Targach Edukacyjnych

PRiMO dostaliśmy możliwość otrzymywania informacji, co pozwoli nam modyfikować skierowaną do uczniów i rodziców ofertę.

Z nauczycielami i rodzicami w sieci

Globalnemu systemowi PRiMO podporządkowane są inne elementy informatycznej układanki:
system zarządzania placówką szkolną Nasze Oceny – NaszeOceny.pl i platforma dla przedszkoli
Dzień Smyka – DzienSmyka.pl. Wszystkie informacje, jakie dyrektorzy oraz nauczyciele wprowadzają do tych systemów, automatycznie trafiają do władz samorządu za pośrednictwem PRiMO.
Od niedawna oprogramowanie mogą sprawdzać
dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice chęcińskich placówek. – Dyrektorzy szkół zyskali kompletne narzędzie do monitorowania postępów w nauce uczniów oraz pracy nauczyciela.
NaszeOceny.pl – zawierają m.in. dziennik elektroniczny, diagnozę i ocenę opisową, arkusze ocen,
możliwość drukowania świadectw, interaktywny plan lekcji, kronikę, szkolne aktualności i wiele, wiele innych – wylicza Monika
Szydłowska.
Także chęcińscy nauczyciele bardzo szybko odkryli zalety
oprogramowania. Elektroniczny
dziennik pozwolił zaoszczędzić
czas, który absorbowała biurokracja. System Nasze Oceny
sam generuje wykazy ocen, oblicza średnie, tworzy statystyki oraz
podsumowania każdego semestru.
Cały projekt byłby znacznie uboższy, gdyby nie możliwość współpracy z rodzicami. Dzięki systemowi szkoła przeniosła się wirtualnie
pod domowe strzechy. Rodzice zyskali szybki dostęp do bieżących
informacji na temat postępów
dziecka w nauce. – Nasze Oceny –
NaszeOceny.pl – pozwalają szybciej
dotrzeć do konkretnego nauczyciela, ułatwiają kontakt z wychowawcą. Pochlebne recenzje zbiera
też funkcja wysyłania informacji
o uczniu za pomocą SMS-ów. Dzięki temu rodzice mają możliwość korzystania z dziennika także wtedy,
gdy nie mają dostępu do internetu.

43

www.primo.edu.pl

XXPanel dyrektora w sytemie Nasze Oceny

Okiem dyrektora
Iwona Samburska
dyrektor, ZSO w Chęcinach

XXPanel nauczyciela w sytemie Nasze Oceny

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach wdraża dziennik elektroniczny w ramach
pilotażu systemu PRiMO. W ostatnim czasie
Grupa Edukacyjna S.A. zorganizowała spotkanie dla rodziców naszych uczniów, którzy będą
korzystać z dziennika.
Grupa Edukacyjna S.A. uruchomiła również
specjalną linię telefoniczną dla szkół objętych
pilotażem, dzięki której przygotowanie do pracy oraz korzystanie z dziennika elektronicznego
jest przyjemniejsze.
Myślę, że wprowadzenie nowości technologicznej, jaką jest dla nauczycieli i rodziców w naszej szkole dziennik elektroniczny,
to poniekąd konieczność. Rozwój technologii
komunikacyjnych i związane z tym udogodnienia sprawiają, że nie da się od tego uciec.
Dziennik elektroniczny daje wiele korzyści
niezależnie od tego, kiedy zaczniemy z niego korzystać. To wyrozumiałe i cierpliwe narzędzie.

Okiem rodzica
XXPanel rodzica w sytemie Nasze Oceny

Okiem nauczyciela
Edyta Bobryk
nauczyciel muzyki, ZSO w Chęcinach
Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest
to, by rodzice stale mieli dostęp do informacji
zawartych w dzienniku, a nie tylko wtedy, kiedy
przychodzą na wywiadówkę.
Istotna jest również możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy szkołą a domem.
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Magdalena Stelmaszczyk
rodzic, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach
Jestem mamą gimnazjalisty i bardzo ważne jest
dla mnie bieżące monitorowanie jego frekwencji
na lekcjach oraz wyników w nauce. Dzięki tym informacjom mogę w razie konieczności interweniować. Uwagi nauczycieli wpisane do dziennika
na temat zachowania jak i przygotowania do zajęć
mogę na bieżąco omawiać z synem. Korzystając
z dziennika elektronicznego, mam też możliwość
stałej korespondencji ze szkołą i nauczycielami.

www.naszeoceny.pl

Ocena opisowa

Plan lekcji

Diagnoza pedagogiczna
Sekretariat

Świadectwa

na prezentację w Twojej placówce.

801 700 102 lub 41 366 57 91

Reklama

Zadzwoń i umów się

www.primo.edu.pl

fot. archiwum

Krok w przyszłość
rozmawiał
Maciej Kułak

Skorzystanie z systemu PRiMO to krok w przyszłość, chociaż może powinienem powiedzieć,
że to doganianie teraźniejszości – mówi Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta
Chęciny, w których wdrażany jest nowoczesny system zarządzania oświatą.
Jak wygląda proces cyfryzacji szkół na terenie Pana
gminy? Czy nowe technologie są ważną częścią gminnej
polityki oświatowej?
Wszystkie nasze placówki mają dostęp do internetu, co jest rzeczą oczywistą w dzisiejszych
czasach. Staramy się, by w naszych placówkach
wyposażenie odpowiadało potrzebom uczniów
i nauczycieli. Z różnych projektów – finansowanych zarówno ze środków unijnych, jak i rządowych czy z urzędu marszałkowskiego – pozyskujemy tablice interaktywne, mobilne pracownie
komputerowe czy sale do nauki języków. Wzięliśmy też udział w pilotażu projektu Cyfrowa
Szkoła. Oczywiście jestem świadomy, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ale staramy się
w miarę naszych możliwości nadrabiać zaległości w tym zakresie. Żyjemy w czasach cyfrowych,
urządzenia elektroniczne towarzyszą nam nieustannie, technologia informatyczna jest wszędzie, dlatego szkoły nie mogą być oderwane od
tej rzeczywistości.
PRiMO – primo.edu.pl współpracuje
z nowoczesną platformą zarządzania szkołą
NaszeOceny.pl. Wszystkie informacje
dotyczące monitorowania pracy placówek,
jakie ich dyrektorzy wprowadzają do systemu Nasze Oceny, automatycznie trafiają
do samorządu za pośrednictwem PRiMO.
Pozwala to na sprawną i nowoczesną
koordynację pracy we wszystkich placówkach oświatowych na terenie samorządu.
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Na terenie gminy Chęciny powstało już Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, w niedługiej przyszłości powstanie kolejne – tym razem będzie to Europejskie Centrum
Edukacji Geologicznej, więc prowadzone przez nas
szkoły muszą oferować zupełnie inny standard nauki, w tym częściowo oparty na technologii informacyjnej. Od tego nie da się uciec, ponieważ stało
się to nierozerwalną częścią naszego życia.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na udział w pilotażu projektu
PRiMO przygotowanego przez Grupę Edukacyjną S.A.?
Gmina będzie miejscem, gdzie nowe technologie, w tym te w edukacji, będą wdrażane w dwóch
nowoczesnych ośrodkach – będą na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Skorzystanie z narzędzia,
jakim jest system PRiMO, to krok w przyszłość
– chociaż może powinienem powiedzieć, że jest
to doganianie teraźniejszości, ponieważ zmiany
zachodzą bardzo szybko. To co nas szczególnie
zainteresowało w tym systemie, to położenie dużego nacisku na komunikację. Myślę, że usprawni to pracę szkół, rodzicom pomoże monitorować
osiągniecia dzieci, dla samych uczniów będzie
to też coś nowego, ciekawego.

Jakie obawy towarzyszyły tak radykalnej zmianie
w sposobie zarządzania oświatą?
Nie jest to może aż tak radykalna zmiana, ponieważ od kilku lat dyrektorzy szkół przygotowują
arkusze organizacyjne szkół w formie elektronicznej. Teraz zostali wyposażeni dodatkowo w nowe
narzędzie, które pozwoli w łatwiejszy i efektywniejszy sposób zarządzać placówkami. Ta zmiana jest
o tyle istotna, że po raz pierwszy objęła całe środowisko edukacyjne: dyrektorów, nauczycieli,
rodziców i uczniów. Wiąże się to oczywiście z pracą, którą muszą wykonać pracownicy szkół, trzeba się nauczyć obsługiwać ten system, trzeba poświęcić na to czas. Jednak w dłuższej perspektywie
to narzędzie ułatwi pracę wszystkim. Oczywiście
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Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, w których wdrażany jest nowoczesny system do zarządzania oświatą
w samorządzie PRiMO – Primo.edu.pl

wiemy, że pojawią się problemy natury technicznej, z pewnością będziemy musieli doposażyć placówki w sprzęt, jednak najważniejsza jest zmiana
mentalności, a to wymaga, niestety, najwięcej czasu
i wysiłku. Jednakże wiemy, że od technologii nie
ma ucieczki, najlepiej jest się z nią po prostu zaprzyjaźnić.

Jakich korzyści spodziewają się Państwo po nowym
systemie? Może już są widoczne efekty zmian?
Wdrożenia systemu Nasze Oceny nastąpiły
w grudniu i styczniu, w tej chwili nauczyciele wprowadzają dane do systemu, trwają spotkania informacyjne dla rodziców, więc trudno mówić o jakichś
widocznych efektach na tym etapie. Istotne jest to,
że podjęliśmy temat wykorzystania technologii cyfrowej w pracy szkoły i to nie okazyjnie, ale codziennie. To narzędzie niejako wymusza wejście w nową
rzeczywistość. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wielu z nich pracuje zawodowo,
nie może poświęcić dodatkowo czasu na chodzenie
codziennie do szkoły. Dostęp do dziennika elektronicznego pozwala śledzić postępy dziecka, być na bieżąco z tym, co się dzieje w szkole, łatwo komunikować
się z nauczycielem. Uczniowie nie rozstają się z telefonami, smartfonami – chcemy poprzez technologię
angażować ich w życie gminy, by byli aktywni, by formułowali swoje potrzeby, oczekiwania wobec szkoły

i samorządu. Myślę, że to będą efekty trudno mierzalne, ale najistotniejsze.

Jak dyrektorzy, nauczyciele i rodzice podeszli do zmian?
Każda zmiana niesie za sobą obawy. Lubimy
najczęściej to, co znamy, mimo że jest to czasem
niedoskonałe. Nowe budzi niepokój, ale w nasz
świat wpisane są ciągłe zmiany, czy tego chcemy,
czy nie – one się dzieją i dotykają każdej sfery
naszego życia. Dziennik elektroniczny jest zmianą rewolucyjną – więc budzi wiele emocji.
Dyrektorzy podkreślają, że system może
usprawnić zarządzanie szkołami, ułatwić generowanie raportów, agregację różnego rodzaju danych.
Część nauczycieli jest sceptycznych, część patrzy na to z optymizmem, część liczy, że to narzędzie ułatwi im pracę. Wszyscy bardzo ciężko pracują nad dostosowaniem tego narzędzia, by nie
nastręczało żadnych problemów w użytkowaniu
– wszyscy się go uczymy i mam nadzieję, że uda
nam się wspólnie wypracować odpowiednie efekty. Myślę, że z wdrożenia systemu Nasze Oceny
zadowoleni są bardzo rodzice. Pierwsze opinie
wskazują na to, że system spełnia ich oczekiwania – mają bieżącą informację o pracy dziecka,
łatwiejszy kontakt z nauczycielami. Nie zastąpi
to oczywiście spotkań w szkole, ale jest ich bardzo cennym uzupełnieniem.
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Warto wiedzieć
Skitch i Web Clipper
to aplikacje, które pomogą
nauczycielowi w dokumentacji projektów edukacyjnych lub w stworzeniu
dydaktycznego portfolio.

Rodzina Evernote,
czyli pomoc w projekcie
W poprzednim numerze magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie pisaliśmy
o możliwościach ogólnodostępnego, uniwersalnego programu do tworzenia,
przechowywania i porządkowania notatek Evernote. Producent tej aplikacji
przygotował kilka innych atrakcyjnych programów wspomagających pracę
metodą projektu.
Skitch, czyli porządek

Skitch, aplikacja pomyślana jako narzędzie do robienia i oznaczania zrzutów ekranu, w nauczycielskich rękach może stać się znakomitym narzędziem do tworzenia szkolnego przewodnika po skarbach przyrody czy historycznych miejscach. Może też posłużyć do budowy dydaktycznego portfolio,
szkolnej (wirtualnej) kroniki lub zapisanej w chmurze tablicy ogłoszeń.
Wielką zaletą aplikacji jest jej uniwersalność. Działa z systemami operacyjnymi: Mac OS X,
Windows Desktop, Windows 8 (Touch) oraz na urządzeniach mobilnych – iPad, iPhone, iPod Touch, a także na tabletach z systemem Android. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba założyć konto
w usłudze Evernote. Jak sprawnie przebrnąć przez ten proces pisaliśmy w nr. 28 naszego magazynu
http://edufakty.pl/wp-content/uploads/arch/efun28.pdf .
Po zainstalowaniu aplikacji w smartfonie lub tablecie zyskujemy możliwość nie tylko robienia
zdjęć, lecz również ich opisywania i oznaczania.
B Instalacja
a) W zakładce Produkty na stronie www.evernote.com znajdziemy plik instalacyjny Skitch. System sam dobierze
rozszerzenie pliku do systemu operacyjnego (np. Windows lub iOS).

XXPobieranie

48

Rodzina Evernote

b) P lik zapisujemy na dysku komputera. Po jego uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana (interfejs
programu może się różnić w zależności od systemu
operacyjnego, jednak różnice te nie mają wpływu na
komfort pracy z aplikacją).

XXMożemy zrobić zrzut ekranu…

XXZapisywanie na dysku

C Przechowywanie
Aplikacja jest powiązana z naszym kontem w Evernote.
Jej każdorazowe uruchomienie przeniesie nas do notatek
Skitch w tejże usłudze. Tu też będą przechowywane
wszystkie projekty realizowane przy użyciu Skitch.

XX…dodać dowolne zdjęcie lub plik pdf z dysku komputera…

XXNotatki Skitch w Evernote

D Praca ze Skitchem
W górnym menu znajduje się okno pozwalające na rozpoczęcie pracy z programem Skitch. Z rozwijalnej listy
wybieramy dowolną opcję.

XX…albo zrobić zdjęcie i je opisać.

XXWybór trybu
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EO
 pisywanie, zakreślanie,

zapisywanie

Po lewej stronie ekranu aplikacji Skitch znajduje się
pasek narzędzi.

…a także np. rozpikselować fragment obrazu lub tekstu.
Wszystko odbywa się w sposób intuicyjny (dzięki czytelnym
ikonom w pasku narzędzi).

XXPiksele

Aplikacja pozwala także na przycinanie obrazu. Wystarczy wybrać
odpowiednie narzędzie z paska i zaznaczyć fragment do usunięcia.
XXPasek narzędzi

Dzięki nim każde zdjęcie, zrzut strony internetowej lub pdf
możemy opisać lub specjalnie oznaczyć.

XXPrzycinanie

FZ
 apisywanie i wysyłanie
Gotowa notatka automatycznie zapisywana jest na
naszym koncie w Evernote. Można ją też wysłać (lub
umieścić w serwisie społecznościowym) klikając w ikonę
wyślij umieszczoną w prawym górnym rogu.
XXOpisywanie i oznaczanie

Możemy też zakreślać ciekawe fragmenty, dodawać punktory…
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XXZakreślanie i dodawanie punktorów

XXWysyłanie notatki

Rodzina Evernote
Web Clipper, czyli strona internetowa
w notatniku

Producent Evernote’a przygotował kolejną
niespodziankę użytkownikom tego elektronicznego notatnika. Specjalny, instalowany wraz
z przeglądarką internetową, dodatek umożliwia
zapisywanie dowolnych stron internetowych jako notatek. Dzięki temu możemy mieć dostęp do
ulubionych artykułów nawet wówczas, gdy strona internetowa, na której się znajdowały, została
zlikwidowana.
B Pobieranie i instalowanie
Dodatek pobieramy ze strony www.evernote.com.
Aplikację znajdziemy w zakładce Produkty. Web
Clipper w najnowszej wersji jest kompatybilny ze
wszystkimi popularnymi przeglądarkami.

XXPobieranie aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji w pasku narzędzi przeglądarki
pojawi się ikona słonia. To symbol nożyczek sieciowych
Evernote.

C Praca z nożyczkami
Po kliknięciu na ikonę słonia pojawi się okno aplikacji.
Możemy w nim opisać stronę internetową, której zrzut
zostanie zapisany jako notatka w Evernote.

XXOpisywanie zapisywanej strony www

Możemy też dograć komentarz klikając ikonkę o kształcie mikrofonu.

XXNagrywanie notatki głosowej

Web Clipper pozwala nam na zapisywanie całej strony
internetowej w postaci zrzutu ekranu lub jej fragmentu.
Wystarczy kliknąć na odpowiednią (dobrze opisaną przez
producenta) ikonę.

XXWycinanie całego ekranu
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XXWycinanie fragmentu strony

Skopiowane, przy użyciu nożyczek sieciowych, strony internetowe zostaną zapisane na naszym koncie w Evernote.
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Samsung bawi i uczy
Specjalne, zaprojektowane dla małych rączek tablety z kolei dla nauczyciela
multimedialna tablica, komputer i tablet, dodatkowo elektroniczne książeczki,
wirtualne wycieczki i zabawy. To propozycja multimedialnego kącika, który umożliwi naukę mądrego korzystania z nowych technologii już od najmłodszych lat.

Eksperci od lat spierają się o to, jaką rolę powinny pełnić nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej. Czy dzieci trzeba chronić przed ich
wpływem? A może oswajać z tym, co nieuniknione? Czy już w przedszkolu, czy może dopiero
w szkole? Jak się okazuje, te dylematy dawno rozwiała szara rzeczywistość. Dziś nawet czterolatki,
bez najmniejszego trudu, są w stanie włączyć swoją ulubioną kreskówkę na youtube w smartfonie
lub tablecie taty. W wielu przedszkolach są już tablice interaktywne i komputery, które służą głównie do oglądania bajek lub zabaw edukacyjnych.
Sprzętu przybywa, a znaczący producenci przygotowali specjalne, multimedialne pracownie dopasowane do małych rączek.

fot. archiwum

Zabawa z Samsungiem

tekst:
Maciej Kułak

Dobrym przykładem jest zestaw dla przedszkoli firmy Samsung. Składa się z tablicy multimedialnej, zestawu – skomponowanych specjalnie
dla dzieci – tabletów dla nauczyciela, a także oprogramowania.

Tablica inna niż wszystkie

Multimedialna tablica, o rozmiarach od 40 do
55 cali, to zestaw składający się z monitora, nakładki dotykowej (umożliwiającej jednoczesną
pracę kilku osób) oraz komputera wyposażonego
w system Windows. Dzięki temu bez dodatkowego sprzętu, kabli i złączek nauczycielka z łatwością
uruchomi dowolną aplikację multimedialną z bogatej biblioteki przeznaczonej dla dzieci w wieku
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przedszkolnym. Do największych zalet tej tablicy
zaliczyć trzeba znakomitą, nieosiągalną dla projektorów, jakość obrazu (Full HD) i niskie koszty
użytkowania (kilkakrotnie niższe zużycie prądu
niż w przypadku projektorów, a także brak konieczności wymiany lamp) oraz brak konieczności
zaciemniania sali w trakcie prezentacji. Ten pracujący w technologii LED monitor nie wykorzystuje
rtęci i emituje mniej ciepła niż tradycyjne ekrany
LCD. Może też działać non stop bez groźby prze-

grzania. Ponadto technologia wykorzystywana
w tej nowoczesnej tablicy daje możliwość podświetlenia określonych obszarów ekranu, dzięki
czemu obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy niż
w przypadku innych monitorów czy projektorów.
W skład tablicy, oprócz monitora LED, wchodzi
nakładka dotykowa. Dzięki dodatkom ten owoczesny monitor stanie się czymś więcej – gigantycznym tabletem, o wydajności komputera i przewyższającej go funkcjonalności.

Tablet dla przedszkolaka…

Uzupełnieniem multimedialnego kącika
w przedszkolu może być kilka tabletów specjalnie skonstruowanych dla dzieci. Galaxy Tab 3
Kids to przykład takiego właśnie urządzenia. Ten
w pełni funkcjonalny tablet został od początku
do końca zaprojektowany z myślą o dzieciach
i ich opiekunach. Dlatego dostępne tu są np. dwie
opcje widoku ekranu. Ten dla dzieci przypomina
kreskówkę lub kolorową grę, w której ikony zastąpiono postaciami z bajek i avatarami. Po przejściu w tryb dla dorosłych wygląd ekranu zmienia
się w typowy dla smartfonów lub tradycyjnych tabletów.
Różnic jest więcej. Dziecięcy Tab 3 został
wykonany z materiałów w pełni bezpiecznych
dla zdrowia dzieci, co potwierdziła amerykań-
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ska komisja CSPC (Consumer Product Safet
Commission). Co więcej, urządzenie zostało
dodatkowo zabezpieczone (m.in. specjalną
osłonką) przed pomysłowością dzieci – chętniej
niż dorośli sprawdzających trwałość produktu.
Nie tylko wykonanie ale i oprogramowanie wyróżniają ten tablet z grona innych tego typu produktów. W standardzie jest dziewięć aplikacji
edukacyjnych (m.in. do nauki języka angielskiego,
pobudzających kreatywność i rozwijających wyobraźnię).
Ciekawym dodatkiem jest też specjalna aplikacja Time Manager, która pozwala nauczycielom
kontrolować czas korzystania z tabletu przez
uczniów. Można też ustawić specjalną blokadę rodzicielską uniemożliwiającą korzystanie z aplikacji przeznaczonych dla dorosłych.

… i nauczyciela

Nauczycielom polecamy bardziej rozbudowany
tablet z serii Samsung Galaxy NotePRO. Urządzenie wyposażone w specjalne oprogramowanie pozwala pełniej korzystać z możliwości tablicy multimedialnej, wchodzącej w skład edukacyjnego
zestawu. Kompatybilność sprawi, że dzieci będą
mogły na żywo obserwować wszystko to, co
na swym urządzeniu robi nauczycielka – może np.
uczyć rysowania (dzięki rysikowi), robić zdjęcia,
bawić się w przedszkolną telewizję lub kino, przeglądać strony internetowe.
Tablety Galaxy NotePRO to nowość, którą
charakteryzuje wysoka jakość obrazu. Po raz
pierwszy zastosowano w tablecie wyświetlacz
WQXGA w formacie 16:10, zapewniający wyrazisty obraz o rozdzielczości 2560x1600, złożony
z ponad 4 milionów pikseli. Wyposażone w taki
ekran tablety są idealnym narzędziem do tworzenia i korzystania z wszelkiego rodzaju treści.
Dzięki większej powierzchni wyświetlania obrazu, użytkownik może oglądać filmy w jakości Full
HD i mieć jednoczesny dostęp do informacji.
Dzięki temu, że rozmiar ekranu jest zbliżony do
rozmiaru tradycyjnego czasopisma, na tablecie
można swobodnie przeglądać prasę w wydaniu
elektronicznym lub czytać e-booki w naturalnym
formacie. Nowe, polecane nauczycielom tablety
Samsung wyposażone zostały w różnorodne narzędzia. Funkcja Multi Window umożliwia podział ekranu na cztery różne okna.

Natomiast innowacyjna, wirtualna klawiatura
jest na tyle wygodna, by korzystanie z funkcji
dotykowych i pisania na niej było jak najbardziej realistyczne.
Rysik S Pen zastosowany w GALAXY NotePRO
umożliwia łatwiejsze, lepsze i wydajniejsze korzystanie z tabletu. Nauczyciel może też np. narysować na ekranie okna o dowolnym wymiarze i uruchomić w nim wielu różnych aplikacji – na przykład
YouTube. Użytkownicy za pomocą GALAXY NotePRO lub TabPRO z funkcją Remote PC mają
również łatwy, bezpośredni dostęp do swojego
domowego lub biurowego komputera, dzięki czemu mogą na odległość edytować i zapisywać przygotowane i modyfikowane materiały dydaktyczne.
Opcjonalną ciekawostką zastosowaną w GALAXY NotePRO jest platforma Cisco WebEx Meetings, która umożliwia realizację projektów edukacyjnych lub samodoskonalenie. Dzięki niej
nauczyciele mogą brać udział w wideokonferencjach lub wirtualnych warsztatach. Po raz pierwszy
użytkownicy tabletów z systemem Android mogą
udostępniać dowolne treści ze swoich ekranów
oraz uruchamiać spotkania WebEx korzystając z listy kontaktów. Funkcja Samsung e-Meeting zapewnia współpracę z możliwością udostępniania treści
nawet bez dostępu do centralnego serwera czy sieci.
Galaxy NotePRO jest
też kompatybilny z tradycyjnym pakietem biurowym Microsoft Office, co
pozwala na stały dostęp
do większości materiałów
lekcyjnych i dokumentów szkolnych.
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Odroczenie spełniania
obowiązku szkolnego
W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, który od 1 września
2014 r. obejmie obligatoryjnie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej
połowie 2008 r., poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają
oblężenie. Rodzice, szczególnie dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny
w wieku sześciu lat, wyrażając obawy związane z adaptacją dziecka do
warunków szkolnych występują do poradni z wnioskami o wyrażenie opinii
niezbędnych do odroczenia obowiązku szkolnego.
Niniejsze opracowanie ma na celu przypomnienie i uporządkowanie
regulacji prawnych dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego. Zawarto
w nim również zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego, które
przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
Reforma obniżenia wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego wzbudzała i nadal
wzbudza obawy społeczne, ma swoich zwolenników i przeciwników. Nie zmienia to jednak faktu, że po trwających prawie pięć lat zawirowaniach prawnych przełomową datą wprowadzenia
zmian dotyczących obniżenia wieku obowiązku
szkolnego jest dzień 1 września 2014 r., kiedy
to wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 19 marca
2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw1, tzw. ustawy sześciolatkowej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw2.
Na podstawie ww. przepisów w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają, obok dzieci siedmioletnich
urodzonych w roku 2007 r., również dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2008 r. W roku szkolnym 2015/2016
obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci
urodzone w drugiej połowie 2008 r. (od 1 lipca
do 31 grudnia) oraz dzieci urodzone w 2009 r.3
Rok szkolny 2015/2016 będzie zatem pierwszym rokiem, w którym obowiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat.
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Ustawa sześciolatkowa wprowadza również
zmiany związane z organizacją pracy szkoły dotyczące liczebności oddziałów klas I-III szkół podstawowych oraz podziału uczniów klasy pierwszej
na oddziały.
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły
podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów (do art.
61 ustawy o systemie oświaty dodany zostanie
ust. 3 i 4).4 W roku szkolnym 2014/2015 przepis
ten będzie miał zastosowanie w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych. W klasie
drugiej publicznej szkoły podstawowej powyższa
regulacja będzie miała zastosowania – od roku
szkolnego 2015/2016, a w klasie trzeciej publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego
2016/2017.5
Limit 25 uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej nie będzie miał zastosowania do
oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach
podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów
w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.4 Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.6
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 po-

Prawo i sześciolatki

dział uczniów klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na oddziały będzie dokonywany
według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od
uczniów najmłodszych.

Wskazówka
Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału będzie mógł przyjąć ucznia
do klasy pierwszej odstępując od powyższej zasady.7

Diagnoza przedszkolna

Zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego8, zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest
zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1) rodzicom w poznaniu startu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości,
odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu
indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie
nauki w szkole podstawowej;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko,
w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych stanowi, że informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej wydaje się na podstawie
dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie
przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. 9
Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wy-

dają rodzicom dziecka objętego wychowaniem
przedszkolnym informację o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.10
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej
stronie internetowej (www.men.gov.pl) zamieściło komunikat (8 sierpnia 2013 r.) pt. Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna mający na celu wyjaśnienie wątpliwości nauczycieli i dyrektorów
przedszkoli związanych z tą kwestią. Z powyższego komunikatu wynika, że:
Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie
dzieci kończące w danym roku pięć lat oraz do
2014 r. dzieci sześcioletnie (do 2015 r. także dzieci
sześcioletnie urodzone w drugiej połowie 2008 r.
– przyp. autora). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji
pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne
jeszcze w edukacji przedszkolnej. Zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli
wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest
poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich
obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku
– listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy
przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej
analizy jest także zgromadzenie informacji, które
po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspo-
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magać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do
ich potrzeb.
Następnie, w terminie do końca kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę
w szkole podstawowej, zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust.
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.
Nr 97, poz. 624, ze zm.), przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez nauczyciela obserwacji pedagogicznych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.
Rodzice otrzymują tę informację i decydują
o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz
wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie
ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej.

Decyzja w sprawie odroczenia spełniania
obowiązku szkolnego

W związku z uchwaloną przez Sejm 21 marca
2014 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty, która między innymi przewiduje odmienne niż
dotychczas zasady odraczania obowiązku szkolnego, dla lepszego zobrazowania dokonanych zmian
warto przedstawić zarówno regulacje dotychczasowe, jak również nowe, które wejdą w życie niebawem po zakończeniu prac legislacyjnych.

Odroczenie obowiązku szkolnego –
dotychczasowy stan prawny

Przepis art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o systemie
oświaty w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że w przypadkach uzasadnionych ważnymi
przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie
dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku
szkolnego podejmował dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko miesz-
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kało, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Przytoczone przepisy nie określały wprawdzie
osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem
o wydanie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Z uwagi jednak, że postępowanie w sprawie
odroczenia obowiązku szkolnego jest postępowaniem administracyjnym, zakończonym wydaniem
decyzji administracyjnej, powinno być prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego11.
Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego postępowanie administracyjne
wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek. Mając powyższe na względzie, postępowanie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
może być wszczęte na wniosek zainteresowanych
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
W dotychczasowym stanie prawnym wniosek
o odroczenie obowiązku szkolnego mogli składać
wyłącznie rodzice dziecka, które nie rozpoczęło
jeszcze spełniania obowiązku szkolnego (odbywało roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej).
Teoretycznie postępowanie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego mogło zostać wszczęte
również z urzędu przez dyrektora szkoły, jednak
w praktyce z takiego trybu postępowania dyrektorzy szkół nie korzystali.
Co do zasady, w dotychczasowym stanie prawnym, decyzja dyrektora szkoły w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego miała charakter uznaniowy (dyrektor nie był związany wnioskiem
rodziców), uzasadniona była bowiem ważnymi
przyczynami. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dyrektor szkoły mógł wydać do
31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego objęcie dziecka obowiązkiem szkolnym.
Odroczenie obowiązku szkolnego mogło nastąpić nie dłużej niż o jeden rok.

Poradnia uprawniona do wydania opinii

W dotychczasowym stanie prawnym opinie
o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego
mogły być wydawane przez publiczne poradnie
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psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez
właściwe jednostki samorządu terytorialnego albo
niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czy poradnie specjalistyczne, założone przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego, pod warunkiem jednak,
że zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez właściwą dla siedziby poradni jednostkę samorządu terytorialnego.

Dziecko urodzone w pierwszej połowie
2008 r. w procesie rekrutacji12

Zgodnie z obowiązującymi od 18 stycznia
2014 r. nowymi zasadami rekrutacji, do szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, przyjmowane jest z urzędu na podstawie
zgłoszenia rodziców. Ponieważ dziecko urodzone w pierwszej połowie 2008 r. jest objęte obowiązkiem szkolnym, rodzice powinni zapisać go
do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Fakt ubiegania się przez rodziców dziecka o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego (złożenie
wniosku w poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii) nie oznacza, że dziecko będzie
miało odroczone rozpoczęcie realizacji obowiązku
szkolnego. Dlatego na tym etapie dyrektor przedszkola nie ma podstaw, by przyjmować od rodziców
wniosek o kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego. O miejsce w przedszkolu rodzice mogą starać się po uzyskaniu od dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, decyzji o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.
Dziecko w wieku sześciu lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego jest
zadaniem własnym gminy.

Wskazówka
Organy prowadzące przedszkola i szkoły podstawowe nie mają podstaw prawnych, by zakreślać rodzicom termin, do którego powinni przedstawić decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego, ponieważ decyzja taka w dotychczasowym stanie prawnym mogła
zostać wydana przez dyrektora szkoły do 31 sierpnia
roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
powinno rozpocząć realizację obowiązku szkolnego.

Zasady odraczania spełniania obowiązku
szkolnego dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego – dotychczasowy
stan prawny

Przepis art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w dotychczasowym brzmieniu przewidywał,
że w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie
dłużej jednak niż o jeden rok.
Należy jednak pamiętać, że przepis art. 14 ust.
1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2014 r. przewiduje,
że w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko
w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Przesłanką wydłużenia okresu wychowania
przedszkolnego jest decyzja administracyjna dyrektora szkoły odraczająca obowiązek szkolny.
Objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka powyżej sześciu lat posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego następuje
na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Dyrektor przedszkola,
innej formy wychowania przedszkolnego czy też
szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny, nie może jednak przychylić
się do wniosku o wydłużenie okresu wychowania
przedszkolnego, jeżeli o odroczeniu obowiązku
szkolnego nie orzekł uprzednio decyzją administracyjną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko ma miejsce zamieszkania,
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Odroczenie obowiązku szkolnego następuje
na podstawie art. 16 ust. 4 w zw. z art. 14 ust. 1a
o systemie oświaty. Żadna odrębna decyzja dyrektora przedszkola nie jest w tym celu wymagana.
W związku z tym, że obowiązek szkolny dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego może być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat, konieczne jest wydawanie
corocznie nowej decyzji odraczającej obowiązek
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szkolny i za każdym razem dyrektor szkoły ma
obowiązek badać, czy zachodzą ważne przyczyny
w postaci niezdolności dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
1 września 2014 r. wchodzi w życie nowe
brzmienie przepisu art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.
W myśl znowelizowanego przepisu, wychowaniem przedszkolnym będzie mogło być objęte
dziecko w wieku powyżej sześciu lat, posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończy osiem lat.
W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy osiem lat.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty
w zakresie odraczania obowiązku
szkolnego13

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty
uchwalona przez Sejm 21 marca 2014 r. przewiduje szereg zmian, m.in. w zakresie odraczania
spełniania obowiązku szkolnego. Z uzasadnienia
projektu ustawy wynika, że proponowane zmiany
w tym zakresie są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rodziców dzieci sześcioletnich.

Ujednolicenie uprawnień poradni
psychologiczno-pedagogicznych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ujednolica uprawnienia publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie
wydawania opinii zarówno w sprawie wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej, jak też odroczenia obowiązku szkolnego.
Dotychczas opinie w sprawie wcześniejszego
przyjęcia do szkoły podstawowej mogły wydawać jedynie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, natomiast opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego zarówno publiczne,
jak i niepubliczne poradnie, jednak przepisy nie
określały wymagań dotyczących przygotowania
kadry specjalistów prowadzących diagnozę gotowości szkolnej dziecka w poradniach niepublicznych. W ustawie doprecyzowano, że uprawnione
do wydawania wyżej wymienionych opinii będą
te niepubliczne poradnie, które zostały założone
z godnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz
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zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
W związku z powyższym, do wniosku rodziców o odroczenie obowiązku szkolnego należy
dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy
o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zmiana zasad dotyczących składania
wniosku o odroczenie obowiązku
szkolnego

W świetle nowelizacji ustawy, wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice będą mogli złożyć
w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia.
Tym samym wniosek taki będą mogli składać
zarówno rodzice dziecka, które nie rozpoczęło
jeszcze spełniania obowiązku szkolnego (odbywa
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), jak i dziecka, które już rozpoczęło realizację tego obowiązku (zostało przyjęte do
klasy pierwszej szkoły podstawowej).

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia
obowiązku szkolnego wiążąca dla
dyrektora szkoły

W przypadku gdy z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedłożonej przez rodziców dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego, będzie wynikała
potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko sześcioletnie tego obowiązku w danym roku szkolnym, dyrektor szkoły odroczy spełnianie obowiązku szkolnego temu dziecku.
Tym samym opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba takiego odroczenia, będzie dla dyrektora wiążąca. Decyzja dyrektora
nie może zatem sprzeciwiać się woli rodziców popartej diagnozą poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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Termin złożenia przez rodzica wniosku
o odroczenie spełniania obowiązku
szkolnego a właściwość dyrektora szkoły

Jeżeli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego jest składany przed przyjęciem dziecka do
szkoły, decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka.
Natomiast jeżeli wniosek jest składany po przyjęciu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej, decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.
W przypadku gdy decyzję o odroczeniu podejmował dyrektor innej szkoły niż publiczna szkoła
podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, jego obowiązkiem jest przekazanie informacji
o odroczeniu dziecku obowiązku dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której
dziecko mieszka.
Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania
przedszkolnego. W latach szkolnych 2014/2015
i 2015/2016 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie ze znowelizowanymi zasadami, kontynuuje przygotowanie
przedszkolne także w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.

Odroczenie obowiązku szkolnego
dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedstawione wyżej zasady odraczania obowiązku szkolnego stosuje się odpowiednio do
odraczania spełniania obowiązku szkolnego
dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, z tym że do wniosku
o odroczenie obowiązku szkolnego oprócz opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej dołącza
się także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat.

Przepisy przejściowe

W związku rozpoczynaniem w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nauki w szkole
podstawowej jednocześnie przez dzieci sze-

ścioletnie i siedmioletnie proponuje się, aby
nowe regulacje dotyczące odraczania spełniania obowiązku szkolnego miały zastosowanie
wyłącznie w stosunku do dzieci, które spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają w wieku sześciu lat.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016
do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
przez dzieci urodzone w roku – odpowiednio –
2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie
obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą siedem lat, stosuje się przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
Oznacza to, że w odniesieniu do dzieci, które
spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynałyby
w wieku siedmiu lat, zastosowanie znajdą dotychczasowe rozwiązania w zakresie odraczania obowiązku szkolnego, tj. decyzja dyrektora szkoły będzie miała charakter uznaniowy i będzie mogła
zostać wydana do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego obowiązek szkolny.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016
do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
przez dzieci urodzone w roku – odpowiednio –
2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą siedem lat, posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym
przed 1 września 2014 r. (tj. decyzja o odroczeniu może wydana do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 10 lat).
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo
do końca okresu, na jaki zostało udzielone.
Przewiduje się, że ustawa o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt
2 lit. a w zakresie art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (decyzja w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły), w brzmieniu nadanym tą ustawą, który wejdzie w życie
z dniem 1 września 2014 r.
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Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku
szkolnego – przykład

Decyzja administracyjna w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego powinna mieć formę
pisemną i spełniać ustawowe wymogi stawiane
prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej,
określone w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Przepis powyższy stanowi, że decyzja administracyjna powinna zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego decyzję;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne;
7) uzasadnienie prawne;
8) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od
niej odwołanie;
9) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do wydania decyzji.
Jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wskazówka
Z przepisu art. 107 § 4 kodeksu postępowania
administracyjnego wynika, że można odstąpić od
uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Decyzja powinna być wydana niezwłocznie,
ale nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez rodziców (opiekunów prawnych), a w przypadku szczególnie skomplikowanego charakteru sprawy – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja powinna być doręczona stronom
postępowania, tj. rodzicom (opiekunom prawnym) na piśmie.
Przed wydaniem decyzji dyrektor szkoły powinien zawiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o zakończeniu postępowania (art. 10 § 1
k.p.a.), pouczając o prawie wypowiedzenia się co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
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Od decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) odwołanie do kuratora oświaty miejscowo
właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Kurator
oświaty wykonuje bowiem zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do
dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów. Decyzja
ostateczna kuratora oświaty może być zaskarżona
do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach dotyczących ogółu decyzji administracyjnych, tj. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

miejscowość, data
pieczęć nagłówkowa szkoły
znak sprawy

Decyzja
o odroczeniu obowiązku szkolnego

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 16
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz opinii nr …. z dnia ……..Poradni PsychologicznoPedagogicznej w …………po rozpatrzeniu wniosku …………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców)

z dnia ……………… w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
postanawiam

odroczyć o jeden rok, do dnia 31 sierpnia ……………………spełnianie obowiązku
szkolnego przez:
………………….............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

urodzoną/-ego
………….……………………………………………………………………...........................
(data i miejsce urodzenia dziecka)

zamieszkałą/-ego ……………………………………………………………………………..
(miejsce zamieszkania dziecka)

Uzasadnienie
(uzasadnienie faktyczne – wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione,
dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom
odniósł wiarygodność i mocy dowodowej)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z potoczeniem
przepisów prawa)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do …….. Kuratora Oświaty,
za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej w ……….., w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
………………………………

Otrzymują:
1) ……………………

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

(wnioskujący rodzice)

2) a/a

XXPrzykład decyzji dyrektora szkoły w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, uwzględniający zmiany w ustawie o systemie oświaty
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Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej Procedura wydawania opinii przez poradnie
Analizując problematykę odroczenia obowiąz- psychologiczno-pedagogiczne

ku szkolnego, w której ogromną rolę odgrywa opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy przypomnieć uregulowania prawne dotyczące
procedury wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Zasady wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne regulują przepisy ustawy o systemie oświaty, w szczególności art. 71b
oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych14.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych określa, że do zadań poradni
należy m.in. diagnozowanie dzieci i młodzieży.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do
zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu
rozwiązania tego problemu.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest
w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia
specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Opinie poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie
tych ustaw. Przepisy nie określają katalogu opinii
wydawanych przez poradnie. Z analizy przepisów
wynika, że poradnie wydają opinie w około dwudziestu rodzajach spraw, w tym m.in. w sprawie
zasadności odroczenia obowiązku szkolnego.
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Teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznej określa organ prowadzący. Poradnia
udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom
i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek
mających siedzibę na terenie działania poradni.
W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców
dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły
lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia
może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania
poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek
rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30
dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Wskazówka
Wniosek o wydanie opinii składa się w postaci
papierowej lub elektronicznej, tj. poprzez ePUAP.
Wniosków nie należy składać za pośrednictwem
zwykłej poczty elektronicznej (mail).

Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego
ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki
– także opinię nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych lub specjalistów udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne
przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek
poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnolet-
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ni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do
wydania opinii.
Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
dziecka nie jest możliwe wydanie przez poradnię
opinii w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
złożenia wniosku, opinię wydaje się w ciągu siedmiu dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do
dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub
placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń
uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, informując o tym osobę składającą wniosek.

Składowe opinii

Opinia poradni zawiera:
1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
4) podstawę prawną wydania opinii;
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego
ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce
urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu,
oddziału w szkole lub grupy wychowawczej
w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
6) 
określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu
zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia,
oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy
z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
9) 
wskazania dla rodziców dotyczące pracy

z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu
rozwiązania zgłaszanego problemu;
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
11) podpis dyrektora poradni.
W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka
uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego
do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia,
poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola,
szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

Wskazówka
Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
nie podlegają zaskarżeniu. Należy jednak pamiętać, że działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie podlega nadzorowi
pedagogicznemu właściwego miejscowo kuratora oświaty.
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no-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

poz. 977)

specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199)
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Na pytania Czytelników
odpowiada
Monika Rękawek

Zaświadczenie o niekaralności
nauczyciela szkoły niepublicznej
Czy nauczyciele zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy lub umowy cywilnoprawnej w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej są zobowiązani do przedkładania dyrektorowi szkoły zaświadczeń o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego? Czy obowiązek ten dotyczy również osób niebędących nauczycielami, tzw. specjalistów (np. farmaceutów, weterynarzy),
z którymi szkoła nawiązała umowy cywilnoprawne, prowadzących zajęcia
z przedmiotów zawodowych?
Zgodnie z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela1 nie można nawiązać
stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków określonych m.in. w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy, tj. z nauczycielem,
przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, lub który był karany
za przestępstwo popełnione umyślnie. W myśl art. 10 ust. 8a Karty
Nauczyciela w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, tj. niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie, nauczyciel przed nawiązaniem
stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Regulacje powyższe nie mają jednak zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
2) niepublicznych przedszkolach, niepublicznych placówkach oraz
szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela stanowi bowiem,
że ustawie tej podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
1) publicznych (tj. prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty2,
2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz ro-
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dzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających
na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich3.
W świetle art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, ustawie tej podlegają również, w zakresie określonym tą ustawą, nauczyciele zatrudnieni w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
2) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz
szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Zakres przepisów Karty Nauczyciela, mających zastosowanie
m.in. do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
został określony w art. 91b ust. 2 tej ustawy. Jak wynika z art. 91b
ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 10 tej ustawy nie ma zastosowania do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym nauczyciele szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych nie są zobowiązani do przedkładania dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że przepis art. 91b ust. 2 Karty
Nauczyciela znajduje zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych, czyli pozostających w stosunku pracy w wymiarze co
najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, m.in. ze szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Przepis powyższy
nie dotyczy nauczycieli, z którymi nawiązane zostały umowy cywilnoprawne.
Odnosząc się kwestii dotyczącej przedkładania zaświadczeń
o niekaralności przez specjalistów niebędących nauczycielami,
zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty, w szkole
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 1a, 1ba i 1d tej ustawy. Oznacza to, że w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą kuratora
oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca
przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do
prowadzenia danych zajęć.
Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie
pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe
niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.
Osoba niebędąca nauczycielem może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4
Karty Nauczyciela, tj. nie toczy się przeciwko niej postępowanie
karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
oraz nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie. W celu
potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust.
5 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela (tj. niekaralności za przestęp-

stwo popełnione umyślnie), osoba ta, przed nawiązaniem stosunku
pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację
z Krajowego Rejestru Karnego.
Przepisy art. 7 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy o systemie oświaty stosuje się również odpowiednio w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje
za zgodą organu prowadzącego.
Biorąc powyższe pod uwagę, osoby niebędące nauczycielami,
z którymi dyrektor szkoły nawiązał umowy cywilnoprawne nie są
zobowiązane do przedkładania zaświadczeń o niekaralności. Przepis art. 7 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty dotyczy bowiem osób
niebędących nauczycielami zatrudnianych na podstawie Kodeksu pracy.
Warto jednocześnie wskazać, że skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje m.in.
rozszerzenie na wszystkich nauczycieli bez względu na wymiar
i miejsce zatrudnienia przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogów nawiązania i wygaśnięcia stosunku pracy
dotyczących niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz nietoczenia się postępowania karnego i dyscyplinarnego
Celem projektowanej zmiany jest wprowadzenie jednoznacznej bariery uniemożliwiającej osobom skazanym za przestępstwo
popełnione umyślnie lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela także w szkołach
niepublicznych.
Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje, że spełnianie warunku niekaralności za przestępstwo popełniane umyślnie
będzie potwierdzane zgodnie z art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela,
tj. nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

[krótko mówiąc]
Przepisy art. 10 ust. 8 i 8a Karty Nauczyciela nie mają zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W związku z powyższym, w obowiązującym stanie prawnym, nauczyciele takich
szkół nie są zobowiązani do przedkładania dyrektorowi szkoły
zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, w celu potwierdzenia niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. Również osoby niebędące nauczycielami, z którymi dyrektor szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nawiązał
umowy cywilnoprawne, nie są zobowiązane do przedkładania
zaświadczeń o niekaralności.

Uprawnienia emerytalne
a urlop dla poratowania zdrowia
Nauczycielka nabyła uprawnienia emerytalne przed 31 grudnia 2008 r. Ogólny
staż pracy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 31 lat, w tym 26 lat pracy pedagogicznej. Nauczycielka nie skorzystała z prawa do przejścia na emeryturę bez
względu na wiek i w chwili obecnej nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego.
Nadal jest zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze zajęć na podstawie mianowania. Czy nauczycielowi, który nabył uprawnienia emerytalne, o których
mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, i nie korzystał dotychczas z urlopu
dla poratowania zdrowia można udzielić takiego urlopu?
Stosownie do postanowień Karty Nauczyciela, nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole, dyrektor
szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym
jednorazowo roku.4 Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do
emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia
nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.5
Ponieważ przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia nabycie uprawnień emerytalnych, budzi ono szereg wątpliwości interpretacyjnych.
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego6, pojęcie nabycia
prawa do emerytury zostało użyte w Karcie Nauczyciela w takim
znaczeniu, w jakim jest ono rozumiane w przepisach regulujących
świadczenia emerytalno-rentowe. Nabycia prawa do emerytury
nie jest równoznaczne z przejściem na emeryturę, czy też zamiarem skorzystania z tego świadczenia. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych7, prawo do
świadczeń powstaje w dniu spełnienia wszystkich warunków, od
których jest ono uzależnione. Nabycie prawa do emerytury następuje z chwilą spełnienia ostatniego z wymaganych warunków.
Przepisy ww. ustawy określają powszechny wiek emerytalny. Jednakże osiągnięcie tego wieku nie zawsze jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury. Wiele przepisów określa warunki wystarczające do nabycia prawa do emerytury osób, które
nie osiągnęły tego wieku. Do takich przepisów należy również art.
88 ust. 1 Karty Nauczyciela, który stanowi, że nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą przejść na emeryturę
po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy (dotyczy to nauczycieli, którzy spełnili powyższe warunki do 31 grudnia 2008 r.).
Na podstawie tego przepisu nauczyciel nabywa prawo do emerytury w dniu, w którym osiągnął trzydziestoletni okres zatrud-
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nienia i dwudziestoletni okres pracy w szczególnym charakterze. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem,
od którego uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, lecz jest
warunkiem skorzystania z prawa do tego świadczenia.
W związku z powyższym, spełnienie przez nauczyciela warunków do przejścia na emeryturę, o których mowa w art. 88 ust. 1
i 2a, jak również osiągnięcie wieku emerytalnego, jest podstawą
do ograniczenia bądź niemożności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, nawet jeżeli nauczyciel nadal pozostaje w stosunku pracy.

[krótko mówiąc]
Nabycie przez nauczyciela, pozostającego w stosunku pracy,
uprawnień emerytalnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 Karty
Nauczyciela, stanowi podstawę do odmowy udzielenia urlopu
dla poratowania zdrowia. Jednakże należy podkreślić, że wiążącą decyzję w powyższym względzie podejmuje wyłącznie dyrektor szkoły, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami.

Ograniczenie
zatrudnienia nauczyciela
Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania za jego zgodą
można dokonać ograniczenia zatrudnienia poniżej pół etatu? Czy spowoduje
to zmianę formy zatrudnienia z mianowania w zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony? Czy instytucja ograniczenia zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż pół etatu ma również zastosowanie do
nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?
Zgodnie z Kartą Nauczyciela, zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć
i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana
jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art.
20 ust. 1 Karty Nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją
warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, dyrektor
rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela
przenosi go w stan nieczynny.8
Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, dyrektor szkoły
nie może dokonać ograniczenia zatrudnienia nauczyciela za-
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trudnionego na podstawie mianowania do wymiaru niższego
niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. W przypadku niemożliwości zagwarantowania co najmniej takiego wymiaru, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt
2 Karty Nauczyciela (tj. z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym
wymiarze zajęć), z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu lub na jego wniosek przenosi go
w stan nieczynny.
Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji umożliwiającej przekształcenie stosunku pracy na podstawie mianowania w umowę
o pracę na czas nieokreślony.
Jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie mianowania istnieją możliwości zatrudnienia nauczyciela w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły może
w nowym roku szkolnym nawiązać z nauczycielem stosunek pracy
na podstawie umowy o pracę.
Instytucja ograniczenia zatrudnienia ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. W przypadku konieczności obniżenia wymiaru godzin
nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony, dyrektor szkoły powinien zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy. W razie wyrażenia zgody
przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na obniżenie wymiaru godzin, możliwe jest zawarcie z nauczycielem porozumienia zmieniającego
warunki pracy i płacy. Porozumienie takie może być zawarte
w każdym czasie, bez konieczności zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

[krótko mówiąc]
Dyrektor szkoły nie może dokonać ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
W przypadku niemożliwości zagwarantowania co najmniej
takiego wymiaru, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub
na jego wniosek przenosi w stan nieczynny. Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji umożliwiającej przekształcenie
stosunku pracy na podstawie mianowania w umowę o pracę.
Instytucja ograniczenia zatrudnienia nie ma zastosowania
do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony.

Urlop uzupełniający
nauczyciela
Nauczycielka szkoły feryjnej w czasie ferii zimowych w 2013 r. przebywała
na urlopie macierzyńskim. W czasie ferii letnich w 2013 r. korzystała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z urlopu rodzicielskiego. W czasie
ferii zimowych w 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po zakończeniu ferii zimowych 2014 r. udzielono jej urlopu uzupełniającego za 2013 r.
w wymiarze 8 tygodni. Czy po zakończeniu urlopu uzupełniającego za 2013 r.
(w maju 2014 r.) można udzielić jej urlopu uzupełniającego za okres ferii
zimowych 2014 r.?
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji
pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie
ich trwania.9 W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego
w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:
• niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem
w związku z chorobą zakaźną,
• urlopu macierzyńskiego,
• dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
• urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• urlopu ojcowskiego,
• urlopu rodzicielskiego,
• odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
– nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do ośmiu tygodni.10
Ustalenia, czy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający
i w jakim wymiarze, mogą zostać dokonane dopiero po zakończeniu ferii letnich w danym roku. Dopiero wówczas można bowiem
stwierdzić, ile tygodni urlopu wypoczynkowego wykorzystał nauczyciel w sumie, w okresie ferii zimowych i letnich. Jeśli po zakończeniu ferii letnich okaże się, że nauczyciel nie wykorzystał
w okresie ferii zimowych i letnich w sumie ośmiu tygodni urlopu
wypoczynkowego, wówczas nauczycielowi należy udzielić w ciągu
roku szkolnego urlopu uzupełniającego.
Biorąc powyższe pod uwagę, w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu, nie można nauczycielowi udzielić urlopu uzupełniającego z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego
w okresie ferii zimowych 2014 r. Dopiero po zakończeniu ferii letnich w 2014 r. będzie można stwierdzić, czy nauczyciel w 2014 r.
wykorzystał co najmniej osiem tygodni urlopu wypoczynkowego.
Jeśli po zakończeniu ferii letnich 2014 r. okaże się, że nauczyciel
nie wykorzystał co najmniej ośmiu tygodni urlopu wypoczynkowego (łącznie w okresie ferii zimowych i letnich) – to wówczas

nauczycielowi przysługiwać będzie urlop w wymiarze uzupełniającym do ośmiu tygodni.

[krótko mówiąc]
W sytuacji przedstawionej w pytaniu brak jest podstaw, aby
nauczycielowi udzielić urlopu uzupełniającego z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych
2014 r. Ocena, czy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający za 2014 r. będzie możliwa dopiero po zakończeniu ferii
letnich 2014 r.

Wynagrodzenie za pracę
nauczyciela w dni wolne od pracy
Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez gminę przysługuje wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, np. w sytuacji opieki
nad dziećmi w czasie wycieczki odbywającej się w sobotę i niedzielę?
Kwestia wynagrodzenia za pracę nauczycieli w dni wolne
od pracy była przedmiotem interpelacji poselskiej nr SPS-02324520/14. W odpowiedzi z dnia 13 marca 2014 r. na powyższą interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
przedstawił następujące stanowisko11:
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) czas pracy nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40
godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze
określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub
zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest
obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych
w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły,
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny
w tygodniu;
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3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
W myśl art. 42c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne
ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole – dyrektor szkoły może ustalić 4-dniowy tydzień pracy. Ustawodawca nakłada zatem obowiązek pracy w ciągu 5 dni
tygodnia, nie przewidując w tym względzie okresu rozliczeniowego (dyrektor szkoły może ustalić 4-dniowy tydzień pracy wyłącznie
nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole).
Ustalony dla nauczyciela 5-dniowy tydzień pracy może ulec skróceniu w zasadzie tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).
Ograniczając wymiar czasu pracy nauczyciela do 40 godzin tygodniowo rozłożonych na 5 dni pracy, ustawa Karta Nauczyciela nie
upoważnia dyrektora szkoły do powołania dodatkowych obciążeń
dla nauczyciela w zakresie wskazanego czasu pracy. Odrębnie niż
w Kodeksie pracy nie jest tu też dopuszczalne powołanie godzin nadliczbowych. Ustawa Karta Nauczyciela nie dopuszcza możliwości
przyznawania dodatkowego, odrębnego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym za organizację
wycieczek szkolnych, oraz co do zasady nie przewiduje możliwości
realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy –
soboty, niedziele i święta.
Odnosząc powyższe do organizacji wycieczek i imprez szkolnych,
należy podkreślić, iż nie ma potrzeby, obowiązku ani uzasadnienia dla rozszerzania okresu wykonywania zajęć na dni wolne od
pracy (soboty, niedziele i święta). Dotyczy to zarówno nauczycieli,
jak i uczniów. W przypadku organizacji dłuższej wycieczki szkolnej czy też zielonej szkoły problem ewentualnej konieczności wydłużenia czasu pracy nauczyciela (opiekuna) powyżej ograniczeń
wynikających z ustawy Karta Nauczyciela w odniesieniu do maksymalnego czasu pracy powinien zostać rozwiązany przez dyrektora
szkoły poprzez odpowiednie zwiększenie stanu osobowego wycieczki
lub zielonej szkoły. W sytuacjach szczególnych możliwe jest ponadto
skorzystanie przez pracodawcę (organizatora wycieczki czy zielonej
szkoły) z przepisów powszechnych regulujących wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych (np.
umowa cywilnoprawna). Decyzję o organizacji wyjazdu na wycieczkę szkolną, obsadzie kadrowej, zabezpieczeniu podejmuje dyrektor
szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, statutu szkoły i możliwości
finansowych wynikających z planu finansowego szkoły.
Ponadto w myśl 42c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela za zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu
wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego
nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art.
30 ust. 5 ww. ustawy. Należy jednakże zauważyć, iż w przypadku
nauczycieli tzw. szkół feryjnych odbieranie dnia wolnego wiąże się
z negatywnymi konsekwencjami w zakresie realizacji programu nauczania oraz koniecznością zapewnienia zastępstwa za nieobecnego
nauczyciela.
W świetle powyższego należy podkreślić, iż co do zasady wycieczki oraz imprezy szkolne powinny odbywać się w dni, w których w szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Ewentualna możliwość organizowania wycieczek szkolnych w soboty
i niedziele wymagałaby uregulowania z nauczycielami wykonywania przez nich dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad
uczniami, w formach niezależnych od obowiązków wynikających ze
stosunku pracy (np. umowy cywilnoprawne) lub udzielenia nauczycielom pracującym w dniu wolnym od pracy innego dnia wolnego.

Kadencja dyrektora
szkoły publicznej
Kiedy powinna zakończyć się pięcioletnia kadencja dyrektora szkoły publicznej, któremu powierzono to stanowisko 1 lipca 2013 r.?
Przepis art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowi,
że stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej powierza
się na pięć lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można
powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż
rok szkolny.
Odnosząc się do kwestii prawidłowego naliczenia pięciu lat
szkolnych przy powierzaniu stanowiska dyrektora szkoły z dniem
1 lipca 2013 r. należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 63
ustawy o systemie oświaty rok szkolny we wszystkich szkołach
i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku,
a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W związku z powyższym należy przyjąć, że naliczając okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od dnia 1 lipca 2013 r., z dniem 31 sierpnia
2013 r. skończył się pierwszy rok szkolny, w którym dyrektor rozpoczął swoją kadencję. Po doliczeniu kolejnych czterech lat szkolnych koniec pięcioletniej jego kadencji upłynie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

[krótko mówiąc]
Pięcioletnia kadencja dyrektora szkoły publicznej, któremu
powierzono to stanowisko 1 lipca 2013 r. powinna zakończyć
się 31 sierpnia 2017 r.

Ekwiwalent
za urlop wypoczynkowy
po stanie nieczynnym
Nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym od 1 września 2013 r. do 28
lutego 2014 r. Równocześnie w trakcie stanu nieczynnego miał nawiązaną
dodatkową umowę o pracę w tej samej szkole od 1 września 2013 r. do 28
lutego 2014 r. Od 1 marca 2014 r. został zatrudniony na kolejną umowę
o pracę na czas określony do końca zajęć dydaktycznych. Czy po zakończeniu stanu nieczynnego nauczycielowi należało wypłacić ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy w opisanej sytuacji nauczyciel
powinien mieć wypłacony ekwiwalent za stan nieczynny i po raz drugi
po zakończonej umowie terminowej? Co należy wpisać w miejscu wykorzystania urlopu na świadectwie pracy wystawianym po zakończeniu
stanu nieczynnego?
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy z powodu wygaśnięcia stosunku pracy w związku z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie
nieczynnym, jest kwestią dość problematyczną z powodu braku
konkretnych regulacji prawnych.
Karta Nauczyciela stanowi, że nauczyciel zatrudniony w szkole,
w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje
prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym
następnym roku kalendarzowym12, tj. z dniem 1 stycznia danego roku.
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji
pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie
ich trwania.9
Ustanie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego w tzw. szkole feryjnej na czas nieokreślony w trakcie roku kalendarzowego powoduje, że wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo (56 dni) ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu
do liczby przepracowanych, w danym roku kalendarzowym, miesięcy. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
10 maja 2006 r.13
Nauczyciel w stanie nieczynnym pozostaje formalnie w zatrudnieniu do końca lutego danego roku kalendarzowego, tj. przez dwa
miesiące. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego
powinien zatem wynieść 10 dni (56 dni urlopu/12 miesięcy
= 4,6 dni; 4,6 x 2 miesiące = 9,2 dni, co zaokrąglamy do pełnego
wymiaru – 10 dni).
Kontrowersyjna jednak nadal pozostaje kwestia, czy nauczycielowi pozostającemu w stanie nieczynnym można udzielić urlo-

pu wypoczynkowego. W wyroku z dnia 29 maja 1984 r. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że w okresie (...) stanu nieczynnego nie
można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego.14 Wyrok
ten miał jednak charakter jednostkowy i nie został później potwierdzony przez Sąd Najwyższy w innych orzeczeniach. Trudno
bowiem w przypadku nauczycieli szkół feryjnych posługiwać się
pojęciem udzielenia urlopu, skoro nauczyciel wykorzystuje urlop
wypoczynkowy w trakcie ferii z urzędu.
Biorąc powyższe pod uwagę, decyzja co do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie
pozostawania w stanie nieczynnym pozostaje w gestii dyrektora
szkoły jako pracodawcy. W przypadku niekorzystnej decyzji dyrektora szkoły, nauczyciel może wystąpić ze stosownym powództwem do sądu pracy.
Umowę o pracę na czas określony zawartą z nauczycielem
w trakcie stanu nieczynnego należy traktować, jako odrębny stosunek pracy i w związku z jej rozwiązaniem wypłacić ekwiwalent.
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego
w umowie okresu prowadzenia zajęć.
Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy. W świadectwie pracy w miejscu wykorzystania
urlopu należy wpisać liczbę dni, za które przysługiwał ekwiwalent. Świadectwo pracy zawiera w ust. 4 pkt 1 następującą treść:
w okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu
wypełniania świadectwa pracy15, w ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy pracodawca wskazuje liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym,
w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub
za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.
W przypadku kolejnej umowy na czas określony należy postąpić analogicznie.

[krótko mówiąc]
W mojej opinii – wobec braku konkretnych uregulowań
prawnych w kwestii wypłaty nauczycielowi ekwiwalentu za
urlop wypoczynkowy w trakcie pozostawania w stanie nieczynnym – decyzja w powyższej kwestii pozostaje w gestii dyrektora szkoły jako pracodawcy. W przypadku niekorzystnej decyzji
dyrektora szkoły, nauczyciel może wystąpić ze stosownym powództwem do sądu pracy.

71

Prawo na co dzień

Skład komisji rekrutacyjnej
Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi rekrutacji, postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, szkół i placówek przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub
placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Czy
w świetle nowych regulacji prawnych, dyrektor szkoły może być członkiem
komisji rekrutacyjnej? Kto może być członkiem takiej komisji? Ile osób powinna liczyć komisja rekrutacyjna?
Przepisy tzw. ustawy rekrutacyjnej16 stanowią, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Stosownie do zapisu art. 20zc ust. 8 ustawy o systemie oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej
placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola,
publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie określają składu komisji
rekrutacyjnej, ani też liczby członków komisji. W związku z powyższym decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.
Biorąc jednak pod uwagę, że dyrektor jest organem odwoławczym od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, nie powinien być
członkiem komisji rekrutacyjnej.
Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, określi
w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej. Projekt
powyższego rozporządzenia przewiduje, że w skład komisji rekrutacyjnej będzie wchodziło co najmniej pięcioro przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły. Organ prowadzący szkołę lub
przedszkole będzie mógł skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu. W przypadku, gdy liczba nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej jest mniejsza niż pięć, skład komisji może być uzupełniony
o przedstawiciela organu prowadzącego wyznaczonego przez ten
organ.
Ponadto projekt przewiduje, że w skład komisji rekrutacyjnej
nie może wchodzić dyrektor szkoły lub placówki oraz osoba, której
dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.
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[krótko mówiąc]
Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki nie powinien być
członkiem komisji rekrutacyjnej, ponieważ jest organem odwoławczym od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia MEN, dyrektor szkoły lub placówki określa skład komisji rekrutacyjnej oraz liczbę jej członków
stosownym zarządzeniem.

Kwalifikacje do nauczania
języka obcego w przedszkolu
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez włączenie do niej języka obcego. Czy w związku z tym
zmienią się kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych w przedszkolu?
W obecnym stanie prawnym nauka języka obcego w przedszkolach może odbywać się wyłącznie w ramach zajęć dodatkowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało zmiany
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego17 poprzez
wprowadzenie nowego obszaru pn. Przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli18 stanowi,
że kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego
języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany
język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
3) studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
5) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa
w załączniku do rozporządzenia, lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która:
1) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego
języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia, i która ukończyła studia
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
W związku z proponowaną zmianą podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie przewiduje się zmian w zakresie
kwalifikacji nauczycieli języków obcych.
Mając jednak na względzie nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i legitymujących się świadectwem
znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (np.
w przypadku języka angielskiego First Certificate in English (FCE)
– ocena A lub B), resort edukacji proponuje wprowadzenie zmiany
do powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
Dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN
projekt zmian rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli wprowadza regulację, która w okresie przejściowym, tj. do
dnia 31 sierpnia 2020 r. stwarza nauczycielom przedszkoli oraz
osobom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i jednocześnie legitymującym
się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu
co najmniej podstawowym (o którym mowa w załączniku do
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji) możliwość nauczania
języka obcego w przedszkolach bez konieczności ukończenia
studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu
wczesnego nauczania języka obcego.

W ocenie twórców projektu, okres przejściowy pozwoli nauczycielom przedszkoli posiadającym odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w ww. rozporządzeniu, lecz
nieposiadającym przygotowania w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, na uzupełnienie wymaganego przygotowania metodycznego.
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16 ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)
17 załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)
18 § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207)
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fot. archiwum

Zmiany w prawie oświatowym
przygotowała: Monika Rękawek

Karta Nauczyciela – nowy tekst jednolity
12 lutego 2014 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 191).
W załączniku do obwieszczenia zawarto nowy jednolity tekst
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst jednolity
uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy od 18 października 2006 r., tj. od dnia ogłoszenia poprzedniego teksu jednolitego. Nowy tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z 20
nowelizacji ustawy uchwalone do 11 października 2013 r. oraz wynikające z innych przepisów ogłoszonych przed 10 stycznia 2014 r.

Przygotowanie zawodowe młodocianych – tekst
jednolity rozporządzenia
24 lutego 2014 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
W załączniku do obwieszczenia ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Nr 60, poz.
278) uwzględniający zmiany wprowadzone czterema rozporządzeniami zmieniającymi.

Nowa ramówka dla klasy szóstej szkoły podstawowej
dla dorosłych
27 lutego 2014 r. zostało ogłoszone
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
Zmiana rozporządzenia wchodzi w życie 1 września 2014 r.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. poz. 204) polega na dodaniu nowego załącznika
nr 14 określającego ramowy plan nauczania dla klasy szóstej szkoły
podstawowej dla dorosłych.
Koniczność opracowania nowego ramowego planu nauczania
dla klasy szóstej szkoły podstawowej dla dorosłych związana jest
z nową podstawą programową, która w roku szkolnym 2014/2015
zacznie obowiązywać w tych klasach.
W nowym ramowym planie nauczania dla klasy szóstej szkoły
podstawowej dla dorosłych wskazuje się m.in. minimalną liczbę
godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Ponadto zastępuje się lekcje informatyki zajęciami komputerowymi
oraz ustala odrębną liczby godzin języka polskiego i historii, które
dotychczas określane były łącznie.
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Ramowe plany nauczania w szkołach i placówkach
artystycznych – tekst jednolity rozporządzenia
3 marca 2014 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30
sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów
nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 262).
W załączniku do powyższego obwieszczenia ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.
U. z 2011 r., Nr 15, poz. 69), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach
artystycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 956).

Mniejszości narodowe – tekst jednolity
rozporządzenia
3 marca 2014 r. zostało ogłoszone
obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).

Zestaw podręczników bez terminu
22 marca 2014 r. weszła w życie
ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2014 r., poz. 290).
W wyniku powyższej nowelizacji w ustawie o systemie oświaty
został dodany art. 22c, umożliwiający ministrowi właściwemu do
spraw oświaty i wychowania oraz ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecenie opracowania
i wydania podręczników lub ich części. Podręcznik opracowany
i wydany na zlecenie ministra nie będzie podlegać procedurze dopuszczenia do użytku określonej w ustawie, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752).
Jednocześnie ustawa zmienia art. 22a ust. 2e ustawy o systemie
oświaty poprzez usunięcie terminu, w którym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, obowiązujący
w roku szkolnym.
W dotychczasowym stanie prawnym dyrektor szkoły podawał
do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących od
początku następnego roku szkolnego do dnia 15 czerwca.
W następstwie nowelizacji dyrektor szkoły będzie podawał do
publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w roku szkolnym, w uznanym przez siebie terminie.
Opracowano na podstawie
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
www.rcl.gov.pl, www.prezydent.gov.pl

Załącznik do powyższego obwieszczenia zawiera jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U.
z 2007 r., Nr 214, poz. 1579), uwzględniający zmiany wprowadzone
rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 18 maja 2010 r. i 4 kwietnia 2012 r.
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