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W ciągu roku policja wykrywa średnio ponad
1200 przestępstw związanych z wykorzystywaniem dzieci w internecie. Poczynając od
dziecięcej pornografii, a na próbach gwałtu kończąc. Tymczasem zespół Dyżurnet.pl
zanotował ostatnio rekordową liczbę zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowią
zagrożenie dla najmłodszych użytkowników internetu.
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Okiełznaj szkolny internet

Coraz więcej szkół w Polsce ma dostęp do
internetu. I coraz częściej wśród dyrektorów i nauczycieli pojawiają się wątpliwości: jak połączyć możliwość udostępniania
uczniom sieci z ochroną przed nieodpowiednimi treściami.
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Scenariusze zajęć

Wyszukiwanie informacji w internecie

13

Moja biblioteka szkolna
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Edukacja na świecie

Brazylijska lekcja

Edukacja w krajach dynamicznie się rozwijających, w których nadal bieda i niedokształcenie pozostają największymi
wyzwaniami, odsłania często niedostrzegane w innych miejscach globu problemy. W krajach rozwiniętych przyjmuje się
bowiem za oczywistość, że do szkoły trzeba chodzić, że jest ona niezbędna i stanowi
podstawę rozwoju. Tymczasem w krajach,
w których liczy się bardziej tu i teraz, często ważniejsze jest, aby 13-latek przyniósł
kilka złotych do domu, niż marnował czas
w jakiejś szkole. No właśnie – marnował.
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Chmura dla edukacji – samouczek

Prezi – alternatywa dla Power Pointa

Zapewne większość czytelników wie, jak
wykonać najprostszą prezentację w Power
Poincie. Program ten przyzwyczaił nas do
układu slajdów pokazujących się na ekranie komputera w odpowiedniej kolejności.
Można jednak złamać zasadę tworzenia
prezentacji poprzez wstawianie kolejnych
slajdów o znormalizowanym kształcie
i wielkości oraz zaplanowanym układzie
graficznym. Pomoże w tym Prezi – program, który proponuje projektowanie prezentacji na jednej płaszczyźnie roboczej.
Pokaz prezentacji ogranicza się do ukazywania wcześniej wskazanych obiektów
zgodnie z zaprojektowaną ścieżką.

18

Prawo i edukacja

Metryka sprawy administracyjnej w szkole

Obowiązek prowadzenia metryki w aktach spraw administracyjnych został wprowadzony
do Kodeksu postępowania administracyjnego ponad dwa lata temu. Nadal jednak wielu
szkołom kwestia metryki sprawy administracyjnej jest zupełnie nieznana.
Zeskanuj QR kod i czytaj EFUN mobilnie.

35

Sprawdzian wiadomiści i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

Przedstawiamy zasady oraz tryb przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności
oraz egzaminów w związku z klasyfikacją roczną. Mamy nadzieję, że będzie niezbędnym
kompendium wiedzy dyrektora szkoły z tego zakresu.

39

Niebezpieczniej w sieci
W ciągu roku policja wykrywa średnio ponad 1200 przestępstw związanych z wykorzystywaniem dzieci w internecie. Poczynając od dziecięcej pornografii, a na próbach
gwałtu kończąc. Tymczasem zespół Dyżurnet.pl zanotował w kwietniu rekordową
liczbę zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowią zagrożenie dla najmłodszych użytkowników internetu.
Policja w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła kilkadziesiąt ogólnopolskich operacji
wymierzonych w pedofilów i dystrybutorów
pornografii dziecięcej. W ich wyniku zatrzymano około 1500 osób. W tym roku niemalże każdego dnia Policja informuje o kolejnych zatrzymaniach. W Rzeszowie wpadli 21-latek
z Krakowa i 36-latek z Krosna. Według prokura-
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tury młodszy z mężczyzn przez komunikator internetowy podstępem wydobył od dziewczynki
z Podkarpacia adres jej skrzynki e-mailowej,
a następnie tak zmienił jej hasło dostępu, że nie
mogła się zalogować. Wymusił na niej przysłanie
na jego skrzynkę jej nagich zdjęć. W zamian
obiecywał podanie nowego hasła. Jednak jej nagie zdjęcia trafiły do wielu odbiorców, w tym do

Pomimo akcji edukacyjnych organizowanych m.in. przez Fundację Dzieci
Niczyje, zespół Dyżurnet.pl zanotował w kwietniu rekordową liczbę
zgłoszeń podejrzanych treści, które stanowią zagrożenie dla najmłodszych
użytkowników internetu.
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drugiego oskarżonego. Przestępcom postawiono
zarzuty rozpowszechniania w intrenecie zdjęć
pornograficznych jeszcze innych dzieci poniżej
15. roku życia. Obaj przyznali się do winy.
Takich przypadków jest coraz więcej. Dlatego
od kilku lat sukcesywnie zaostrzane są przepisy,
które mają pomóc policji w walce z tego typu zjawiskami. Najnowsze, wprowadzone pod koniec
maja, zmiany są wynikiem dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych. W Unii osoba
małoletnia to każda osoba poniżej 18. roku życia
Zmiany powodują, że każda treść pornograficzna (film, zdjęcie, transmisja wideo) z udziałem osoby niepełnoletniej staje się nielegalna. –
Do tej pory istniało rozróżnienie na małoletniego
i osobę poniżej 15. roku życia – tłumaczy Martyna Różycka z Dyżurnet.pl.
Nowe przepisy wprowadzają także odpowiedzialność karną nie tylko za posiadanie w komputerze treści pornograficznych z udziałem dzieci i uzyskiwanie dostępu do takich materiałów,
ale także oglądanie ich na żywo w czasie transmisji internetowych (streamingu), na przykład
na wideoczatach lub specjalnych serwisach oferujących transmisje z kamerek video.
Ta zmiana jest rewolucyjna. Dotychczas prawo nie obejmowało pewnych zjawisk, niestety,
już nagminnych w internecie. Ale to nie jedyne
zmiany w kwestii problemu uczestnictwa młodych ludzi w e-transmisjach o charakterze seksualnym. – Ważne jest to, że nastąpi także nowelizacja art. 19 ustawy o Policji. To pozwoli
na przeprowadzenie niejawnej kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach o przestępstwa
z art. 200 i 202 K.K. W tym momencie Policja nie
ma takiej możliwości – ocenia Martyna Różycka.
O tym, że zmiany przepisów w tej kwestii były
potrzebne świadczy choćby to, że w ostatnim
czasie zespół Dyżurnet.pl otrzymuje coraz więcej
zgłoszeń dotyczących tzw. sekskamerek, przed
którymi występują także osoby poniżej 15. roku
życia. Popularność tego typu serwisów pokazują
również badania przeprowadzone przez Dyżurnet.pl i NK.pl w 2013 roku w grupie osób między
13. a 16. rokiem życia. Aż osiem procent respondentów stwierdziło, że zna osobę, która rozbiera
się i prezentuje zachowania seksualne na wideoczacie. Karane też będą kontakty seksualne

4

z małoletnimi (osobami mającymi mniej niż 18
lat), jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub
obietnicą korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. I to niezależnie od tego z czyjej inicjatywy dochodzi do takich kontaktów.
Dorosły oferujący jakiekolwiek korzyści materialne w zamian za seks nie będzie się mógł tłumaczyć tym, że jedynie przyjął propozycję dziecka. To próba walki z zawodową prostytucją
nieletnich, pojawiającą się także w internecie.
To, jak bardzo potrzebna była nowelizacja kodeksu karnego pokazują ostatnie statystyki zgłoszeń do zespołu Dyżurnet.pl. W kwietniu odnotowano rekordową liczbę incydentów. Zgłoszono
ich aż 895, tymczasem w 2013 roku zgłaszano
średnio około 550 miesięcznie. Wśród spraw
przekazywanych przez internautów były aż 124
alarmy dotyczące seksualnego wykorzystywania
dzieci. Bardzo niepokojące są najnowsze zgłoszenia dotyczące seksualnych ofert zamieszczanych
w sieci przez osoby nieletnie.
Jak ważna jest odpowiednia osłona prawna
wskazują też badania przeprowadzone w ramach
projektu Ukids online. Jak wskazywała w trakcie
konferencji Fundacji Dzieci Niczyje dr Lucyna
Kirwil z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej,
niepokojąco wyglądają statystyki korzystania
z sieci społecznościowych. – Aż 43 proc. dzieci
w wieku 8-11 lat ma konto na Facebooku – alarmowała. To oznacza, że dzieci, by się zarejestrować, podają nieprawdziwe dane. Ponadto co
czwarty szesnastolatek był przynajmniej raz
na stronie z pornografią.
Według dr Kirwil nastolatkowie w wieku 1217 lat bardziej sobie cenią pozycję społeczną
w sieci niż prywatność. Aż 57 proc. z nich przyznało, że za pośrednictwem internetu lub telefonii komórkowej miało do czynienia z przemocą
werbalną – niemal połowa badanych doświadczyła wulgarnego wyzywania (47 proc.).
Niestety, ofiary cyberprzmocy próbują poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami same.
Prawie połowa dzieci nie informuje nikogo o takich przypadkach. Jedynie 10 proc. dzieci poinformowało opiekunów o problemie. To potwierdzają amerykańskie badania. – Wynika z nich,
że 63 proc. nastolatków jest zdania, że powiadomienie dorosłych o cyberprzemocy tylko sytuację pogorszy – mówiła dr Kirwil.
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Okiełznaj szkolny internet
Coraz więcej szkół w Polsce ma dostęp do internetu. I coraz częściej wśród dyrektorów
i nauczycieli pojawiają się wątpliwości: jak połączyć możliwość udostępniania uczniom
sieci z ochroną przed nieodpowiednimi treściami.

Prawo

W 2013 r. dostęp do internetu miało 64 proc.
szkół w polskich miastach, na wsiach odsetek ten
wyniósł 56 proc. – wynika z danych Komisji Europejskiej. Jednak prawdopodobnie w ciągu 2-3
lat dogonimy europejską czołówkę, gdzie dostęp
do internetu ma 90 proc. placówek (np. Litwa
i Czechy). Tymczasem jeśli szkoła zapewnia
uczniom dostęp do internetu, jej obowiązkiem
(a konkretnie – obowiązkiem dyrektorów, nauczycieli i opiekunów szkolnych pracowni komputerowych) jest zabezpieczenie uczniów przed
treściami, które mogą zagrozić ich prawidłowemu
rozwojowi. Szkoła zobowiązana jest w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Poza tym nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Mówi o tym ustawa o systemie oświaty w artykułach
4 i 4a. Tymczasem w internecie czyha na młodych

ludzi coraz więcej zagrożeń, bywa, że ich źródłem
są sami uczniowie. A odpowiedzialność za działania uczniów w sieci ponosi dyrektor i nauczyciele.
Co zatem zrobić?

Ustawa o systemie oświaty
Art. 4.
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem
uczniów, troską o ich zdrowie,
postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
Art. 4a.
Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do
Internetu są obowiązane
podejmować działania zabezpieczające uczniów przed
dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie
dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Daleko od ideału

Najprościej byłoby internet w szkole wyłączyć.
Ale takie rozwiązanie oznaczałoby nie tyle zatrzymanie w rozwoju (zarówno placówki, jak i jej wychowanków), co regres. Tym bardziej, że w szkołach powszechny jest dziennik elektroniczny,
internet w znakomity sposób ułatwia i uatrakcyjnia prowadzenie zajęć, a dla uczniów, korzystających z sieci prawie na okrągło, jest czymś tak naturalnym, jak powietrze.
Szkoły radzą sobie zatem z tym problemem
inaczej. Najczęściej korzystają z filtrów programowych zainstalowanych na komputerach. Takie
rozwiązanie ma jednak wady. Trzeba je instalować
na każdym urządzeniu oddzielnie (opłaty licen-
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cyjne także dotyczą każdego urządzenia z osobna),
brakuje też raportujących narzędzi administracyjnych powiadamiających administratora o tym, który uczeń złamał regulamin korzystania z internetu.
Poza tym w każdej szkole znajdą się szczególnie
uzdolnieni informatycznie uczniowie, dla których
wyłączenie filtra nie będzie stanowiło problemu.
Dodatkowe mankamenty takiego rozwiązania
to słaba wydajność (jest ona uzależniona od mocy
stacji roboczej, co oznacza, że starsze komputery
mogą działać jeszcze wolniej z powodu zamulenia
przez filtr), brak ochrony WiFi (szczególnie prywatnych urządzeń uczniów – smartfonów, tabletów
– na których nie można zainstalować filtra). Uciążliwe są też aktualizacje, które dokonują się na każdym urządzeniu osobno, co w przypadku sporej
liczby komputerów w szkole znacznie ogranicza
przepustowość łącza internetowego.

Kompleksowo

Rozwiązaniem, które pozwala wyeliminować
powyższe niedogodności jest Unified Threat Management (UTM) – w wolnym tłumaczeniu: zintegrowany system zarządzania zagrożeniami –
instalowany między internetem a szkolną siecią.
UTM integruje się z dziennikiem elektronicznym lub innymi bazami użytkowników, poza
tym chroni i filtruje wszystkie urządzenia w sieci,
przy czym nie wymaga instalowania na nich żadnego oprogramowania – aktualizuje się tylko
maszynę centralną. Rozwiązanie to chroni jednocześnie sieć LAN i WiFi, filtruje nie tylko strony WWW, lecz także aplikacje. Jest niewrażliwe
na zmiany ustawień stacji roboczych a centralny

UTM – najważniejsze zadania
– współpraca z wieloma systemami (Windows,
MacOS, – Firewall
– Web Application Firewall (WAF)
– Antywirus
– Antyspam
– Filtrowanie stron WWW i aplikacji
– Intrusion Prevention System (IPS)
– IPSec VPN, SSL VPN
– Zarządzanie przepustowością łącza
– Zarządzanie kilkoma łączami internetowymi
– Moduł raportujący
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panel administracji i raportowania umożliwia
szybki dostęp do informacji o tym, co robią
uczniowie. Dodatkowym atutem jest opłata licencyjna, która dotyczy tylko jednego urządzenia, a nie wszystkich stacji.

Bat na cybercwaniaka

Korzyści z wdrożenia UTM w szkole jest wiele. Poniżej przedstawiamy je na przykładzie urządzeń Cyberoam UTM.
Rozwiązanie wspiera YouTube for Schools, co
oznacza, że możemy zablokować ogólnodostępne
treści z YouTube zezwalając jedynie na oglądanie
filmów z kategorii EDU. Możemy też blokować
nieodpowiednie treści (np. pornografia)
na wszystkich urządzeniach przenośnych korzystających ze szkolnej sieci (wymuszenie mechanizmu Google Safe Search). Każdy użytkownik
sieci może być poinformowany o zablokowaniu
danej strony lub kategorii stron internetowych –
wtedy na jego urządzeniu wyświetli się komunikat z informacją o przyczynach blokady. Kolejną
zaletą Cyberoam UTM, szczególnie w szkolnej
rzeczywistości, jest rozpoznawanie Gadu-Gadu,
stron i aplikacji typu proxy (m.in. JAP, Tor, Ultrasurf), które mogą posłużyć uczniom do obejścia
standardowych zabezpieczeń (filtrów treści)
w celu uzyskania dostępu do nieodpowiednich
treści. Nie bez znaczenia jest też możliwość wyświetlania na żywo wszystkich aplikacji uruchomionych na urządzeniach przenośnych w szkole.
Chodzi o m.in. Facebooka, YouTube, Skype, Gadu-Gadu, radio internetowe. Administrator ma
dostęp do informacji o aktualnym i historycznym użyciu łącza, dzięki czemu może bardzo
szybko zidentyfikować użytkowników pobierających duże pliki (filmy, gry), które zapychają
szkolną sieć.

Prewencja i edukacja

Cyberoam UTM pozwala na ustawienie
polityk bezpieczeństwa dla konkretnego użytkownika lub dla grupy użytkowników. Możemy
zatem określić je oddzielnie dla pracowników administracji, nauczycieli, uczniów czy gości – niezależnie od komputerów, z których w danym momencie korzystają (oznacza to, że np. dyrektor,
który ma większe uprawnienia niż nauczyciele,
może z nich korzystać przy użyciu komputera
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znajdującego się w pokoju nauczycielskim – oczywiście po zalogowaniu).
Rozwiązanie to pozwala także na łatwy i skuteczny podział pasma internetowego, zgodnie
z naszymi preferencjami. Możemy zatem określić
pasmo dla pracowników administracji, dla nauczycieli do wykorzystania podczas lekcji czy
na pozostałe cele (np. internet dla rodziców podczas wywiadówek, dla nauczycieli podczas rad pedagogicznych, dla gości itp.). Pasma możemy
określić dla konkretnych użytkowników, wybra-

UTM kontra programowy filtr
Filtr:
• konieczna instalacja na każdym urządzeniu
• licencjonowanie (opłaty) za każde urządzenie
• brak narzędzi administracyjnych i raportowania
• wrażliwość na uzdolnionych informatycznie
uczniów
• wydajność zależna od mocy stacji roboczej
• przy pobieraniu aktualizacji każda stacja robi
to oddzielnie (wysysa internet)
• brak ochrony sieci WiFi
Unified Threat Management:
• chronione i filtrowane są wszystkie urządzenia
w sieci
• nie ma potrzeby instalowania oprogramowania
na stacjach roboczych
• aktualizacje dotyczą tylko maszyny centralnej
• centralny panel administracji i raportowania
• jednoczesna ochrona sieci LAN i WiFi
• niewrażliwy na zmiany ustawień na stacjach
roboczych
• opłata za licencje tylko dla jednego urządzenia

nej aplikacji w wybranym przedziale czasu, np. zapewnić pasmo dyrektorowi w czwartek między 10
a 11 – na czas wideokonferencji z dyrektorem
partnerskiej placówki.
Bardzo ważną funkcją Cyberoam UTM jest
bogate raportowanie. Pozwala na obserwację
stron i aplikacji sieciowych, z których korzystają
konkretni użytkownicy. W praktyce oznacza to,
że jeśli jakiś uczeń zamieści w sieci nielegalne lub
nieodpowiednie treści, będziemy mogli bez problemu określić, kto to był oraz z którego korzystał urządzenia. Dzięki temu w przypadku np.
naruszenia prawa przez ucznia (publikowanie
obraźliwych, szkalujących treści, naruszenia ciszy wyborczej itp.) odpowiedzialność spocznie
na nim, nie zaś na dyrektorze placówki. Podobnie w przypadku pobierania nielegalnych treści
z internetu (pirackie filmy, muzyka, oprogramowanie) – także wtedy będziemy mogli bez trudu
zidentyfikować konkretną osobę, która naruszyła prawo.
Ciekawą możliwością oferowaną przez Cyberoam UTM jest blokowanie ruchu internetowego
z określonych państw. Dzięki temu szkoła może zminimalizować ryzyko ataków sieciowych z krajów,
gdzie bezpieczeństwo sieciowe pozostawia wiele
do życzenia.
Rozwiązanie to może pełnić także funkcje edukacyjne. Dzięki niemu można uświadomić
uczniów, że ich działania w sieci (także w domu)
mogą być monitorowane, a co za tym idzie w internecie nikt nie pozostaje anonimowy: na podstawie logów przechowywanych przez określone
urządzenia sieciowe Policja (czy inne służby) może z łatwością namierzyć osoby, które w cyberprzestrzeni beztrosko łamią prawo w przeświadczeniu o swojej bezkarności.
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fot. archiwum

Brazylijska lekcja
tekst:
Jolanta Gałecka
Young Digital Planet

Edukacja w krajach dynamicznie się rozwijających, w których nadal bieda i niedokształcenie pozostają największymi wyzwaniami, odsłania często niedostrzegane
w innych miejscach globu problemy. W krajach rozwiniętych przyjmuje sie bowiem
za oczywistość, że do szkoły trzeba chodzić, że jest ona niezbędna i stanowi podstawę
rozwoju. Tymczasem w krajach, w których liczy się bardziej tu i teraz, często ważniejsze
jest, aby 13-latek przyniósł parę groszy do domu, niż marnował czas w jakiejś szkole.
No właśnie – marnował.

W krajach rozwiniętych szkoła jest przedmiotem ogromnej krytyki, dokonywane są jej reformy, rewolucje, tudzież inne przemiany, jednak jej
byt rzadko jest kwestionowany. Regulacje prawne
nie dopuszczają pozostawiania dzieci bez opieki,
na podwórko wyjść już samemu nie można, samemu w domu siedzieć – też nie bardzo. Gdzieś
te dzieci muszą przebywać. Czyli co? Szkoła zbiorową, przymusową przechowalnią? Takiego czegoś
kraje rozwijające się nie zawsze potrzebują, a w domu nierzadko szkoła postrzegana jest jako niepotrzebny nikomu wymysł.

Niebezpieczny obowiązek

I tu pojawiają się problemy. Dzieci przestają
przychodzić do szkoły i nagle z całą okazałością
widać jej anachronizmy i niedopasowanie do otaczającej rzeczywistości. Tymczasem jedną z przyczyn, dla których w szkołach nie zachodzi proces
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uczenia się jest właśnie fakt, że jest ona postrzegana
jako obowiązek. Obowiązek narzucony z zewnątrz,
na który nie ma się żadnego wpływu.
Większość przyjmuje jednak, że postrzeganie
szkoły wyłącznie w kategoriach narzuconego obowiązku spowodowane jest przepisami prawnymi,
elementami systemu i struktury. Takie podejście
niewątpliwie zwalnia od odpowiedzialności osoby,
od których tak naprawdę wszystko zależy – nauczycieli, dyrektorów i wydawców.
Co się bowiem dzieje, gdy uczniowie pytają,
po co mają się czegoś nauczyć, dlaczego nie można dzisiaj porozmawiać o czymś innym, co się właśnie wydarzyło i wszystkich frapuje, dlaczego trzeba
przerabiać ten dziwny temat z podręcznika, dlaczego trzeba odpowiadać na te dziwne pytania, albo
pytania, które nic nie wnoszą, są nudne, stereotypowe lub po prostu oderwane od życia? Wszyscy
chyba wiemy, jakie są odpowiedzi: bo to jest w programie, bo taki mamy dzisiaj temat, bo będzie
na teście, bo musicie to umieć, bo będzie klasówka,
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bo nie ma czasu, bo tak jest w podręczniku, bo
musimy to przerobić. Wariacji jest mnóstwo i już
samo to napawa smutkiem. Tu akurat jesteśmy
kreatywni i... skutecznie budujemy obraz, który nikogo nie napawa chęcią poznania. A przecież bez potrzeby, bez ciekawości nie ma mowy
o uczeniu się.

Bez sensu

Jednak dzieci do szkoły i tak chodzić muszą
i specjalnej alternatywy dla rodziców, niemających możliwości wyłożenia odpowiedniej gotówki na prywatną szkołę, nie ma. Ale już w sytuacji,
w której ta swego rodzaju tradycja nie występuje,
wtedy, gdy np. mamy do czynienia z dorosłymi,
którzy postanowili się dokształcić lub z młodymi
ludźmi z domów, w których ceni się umiejętności na tu i teraz, z których utrzymać sie może cała
rodzina – w takich sytuacjach problemy obecnej
edukacji stają się bardzo wyraźne a konsekwencje
bardzo dotkliwe. Dzieci po prostu przestają przychodzić do szkoły!
Z takimi właśnie problemami boryka się m.in.
Brazylia. Liczba uczniów, którzy szkoły nie kończą
jest tam ogromna. W zależności od stanu, miasta,
okręgu sięga nawet 70 proc. w odniesieniu do dokształcających się dorosłych, a około 30 proc. w odniesieniu do młodzieży. W tym kraju, w którym
mieszka ponad 190 milionów ludzi, 65 milionów
stanowią dorośli, którzy są albo analfabetami, albo
analfabetami funkcjonalnymi. Wielu z nich widzi
potrzebę dokształcenia: nie przychodzą z przymusu czysto zewnętrznego, a są raczej przymuszeni
sytuacją życiową. A pomimo tego większość z nich
rezygnuje – prędzej czy później. Dlaczego? Bo nie
widzą żadnego sensu w ćwiczeniu formułek, ucze-

niu się na pamięć działań i symboli, przepisywaniu z tablicy nikomu niepotrzebnych informacji.
A ponieważ nie ma przepisów, które zmuszałyby
ich do pozostania – odchodzą. Wiele organizacji
podejmuje działania, które mają zmienić to podejście. Projekty mają na celu znalezienie rozwiązania,
które mogłoby później być zastosowane do szerszego grona odbiorców. Odwiedziłam jeden z takich
projektów prowadzony pod kierunkiem profesora Lucio Telesa z Departamentu Metod i Technik
Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Brazylii (stolicy państwa, nie mylić z nazwą kraju :)).
W jednej ze szkół w satelitarnym mieście Ceilandia grupa badaczy postanowiła wykorzystać
sztukę cyfrową (cyberart) do zwiększenia zaangażowania wśród dorosłych uczniów. Gdy profesor
Teles ogłosił projekt i zaprosił wykładowców do
współpracy, nie spotkał się z gorącym przyjęciem.
Ostatecznie zgłosiło się do niego pięciu nauczycieli.
Niektórzy głównie dlatego, że zrozumieli, iż dzięki projektowi nie będą musieli aż tyle pracować...
Odwiedziłam projekt w marcu tego roku i zrobił
na mnie duże wrażenie – szczególnie ze względu
na swoją odmienność. Zacznijmy jednak po kolei.

Jadłodajnie, przystanki i szkoła

Gdy poinformowałam znajomych w Brazylii,
że kolejne dwie noce spędzę w Ceilandii, otrzymałam zaniepokojone maile nakłaniające mnie do
zmiany rezerwacji. To nie jest dobra dzielnica, Jola.
A już na pewno nie z dziećmi. Za późno. Już zapłaciłam. Jechałam jednak z duszą na ramieniu i gdy
krajobraz zaczął się zmieniać na wręcz slumsowy,
wpadłam w przerażenie. Hotel był jednak bardzo
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dobry, więc zdecydowałam się wyjąć bagaże z taksówki. Dookoła były same ogromne supermarkety,
małe zapyziałe jadłodajnie i kupa wałęsających się
ludzi. Największe ich skupiska były na przystankach i tam też toczyło się główne życie: mnóstwo
straganiarzy oferujących towary najwyższej potrzeby, naprędce sklecone grille, na których skwierczały szaszłyki i gotowała się kukurydza, a także oczywiście wędrowni sprzedawcy oferujący przeróżne
artykuły, które dali radę wziąć na plecy.
Ceilandia jest założoną w 1970 roku dzielnicą
robotników, którzy zostali tu sprowadzeni do budowy stolicy. Można powiedzieć, że swoją pracę już
wykonali. Stolica bowiem stoi. Życie robotników
toczy się jednak dalej. To oni właśnie są adresatami projektu PROJEA (Professional Educacao de
Jovens e Adultos – Profesjonalna edukacja mło-
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dych i dorosłych) Transiart. projekt ten ma na celu
ściślejsze połączenie przestrzeni i czasu fizycznego z wirtualnym za pomocą sztuki cyfrowej, która
wykorzystuje technologie interaktywne. Studenci
tworzą własne profile, portrety, klipy wideo, animacje, prezentacje i inne formy, bazując na materiale pochodzącym z klasycznych, szkolnych lekcji. Ta twórcza stymulacja, łączenie projektów oraz
wspólna praca bardzo odstawały od reszty.
Do szkoły weszłam przez wąskie, okratowane
przejście, w którym uzbrojony strażnik weryfikował tożsamość poszczególnych studentów. Przez
godzinę kręciłam sie po obiekcie podpatrując, jakie są relacje pomiędzy studentami i nauczycielami. Klasyka systemu: rzędy pojedynczych ławek,
każdy robi, co chce lub wszyscy siedzą i słuchają
nauczyciela. W niektórych salach testy, w innych
sprawdzanie pracy domowej. Było gorąco, odnosiło się wrażenie, że nikomu nic się nie chce.

Inny kwadrans

Wreszcie przyszli uczniowie włączeni do projektu. Usiedli inaczej, zachowywali się inaczej, wchodzili ze sobą w interakcję, widać było, że cieszyli się
z tego, że przyszli. A dzień był rzeczywiście wyjątkowy: przyszła ich koleżanka z dwumiesięcznym
dzieckiem. Długo jej nie widzieli. Ale nie zrezygnowała. Wychodziła wprawdzie co chwilę z klasy, jednak wracała. Porozmawiała z profesorem, co musi nadrobić, bujała dziecko, opowiadała co u niej.
Była też gwiazda: wielkie kolczyki, talia osy, ładny
biust. Co chwilę wychodziła porozmawiać przez
komórkę lub do toalety. Nie sprawiała wrażenia
zainteresowanej, a jednak przyszła i coś tam robiła. Jedna z uczennic przyszła z synem. On odrabiał
swoje zadanie domowe. Dwoje młodych ludzi było
zajętych flirtowaniem. Cały czas jednak rozmawiali
z nauczycielem, dyskutowali o projekcie, nad którym akurat pracowali. W połowie zajęć dziewczyna wyszła i wróciła z koszykiem ręcznie robionych
czekoladek. 3 reale za sztukę. Zeszły w 2 minuty.
Wielu z uczniów miało nieprawdopodobnie poorane dłonie, zniszczone od pracy fizycznej. Nikt
nie miał do nikogo żadnych pretensji, nie zwracał
nikomu uwagi. Panowała atmosfera swobody. Jeśli ktoś miał problemy – nauczyciel był na miejscu.
Prowadząca zajęcia podchodziła do każdej grupy
i nawiązywała rozmowę.
Pierwsze 15 minut lekcji zeszło jednak na coś
zupełnie innego: na cukierki. W naszych szkołach
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15 minut trawione jest często na problemy dyscyplinarne, podłączanie się do sprzętu, sprawdzanie
obecności. Nie tutaj. Prowadząca podzieliła studentów na cztery grupy, wyjęła cztery koperty i zaczęła rozdawać cukierki. Z każdym porozmawiała, zapytała jak tam tydzień, co robili, co się u nich
dzieje. Cała sytuacja przypominała wręcz rytuał.
Nie mogłam nie zapytać, o co chodzi. O nic specjalnego, po prostu: takie rozdanie cukierków przełamuje bariery, zmniejsza dystans, jest bardzo dobrze odbierane, prowadząca zajęcia staje się swoja
i zajęcia od razu nabierają innego rytmu.

Zaginiona ekipa i ścieki

Cukierków akurat nie pochwalam, ale podejście
warto skopiować.
Metoda, na której opiera się cały projekt jest
zresztą także godna skopiowania. Projekt wprowadza zmiany w modelu trójstopniowym, wzorem
Kurta Lewina – Rozmrażanie, Zmiana, Zamrażanie (RZZ)*. Takiego rozmrażania, czyli zmiany utartych schematów i podejścia, potrzebujemy
chyba wszyscy.
Grupa badawcza przychodzi do szkoły dwa
razy w tygodniu, na trzy godziny. Studenci pracują razem, ustalając jaki temat ich interesuje,
jak chcą go przedstawić, wspólnie opracowują
scenariusz i następnie każdy wykonuje obiekt artystyczny w jednym z czterech formatów: film,
muzyka, zdjęcie lub tekst interaktywny. Każda
z grup umieszcza efekt swojej pracy na stronie
www.proejatransiarte.ifg.edu.br, tym samym
umożliwiając pozostałym studentom korzystanie z tych efektów.
Etap Rozmrażania był (a właściwie jest, bo
wciąż trwa) niezwykle trudny: w szkole pokutuje tradycyjny model funkcjonowania klasy (tzw.
mędrzec na scenie), uczniowie mają mnóstwo
prawdziwych, życiowych problemów, do szkoły przychodzić mogą tylko po południu, po całym dniu pracy, otwarcie na nowe wpływy czy
powiewy jest prawie żadne, a pomimo wsparcia rządowego i dofinansowania nie ominęły
ich problemy natury biurokratycznej: komputery nadal bowiem stoją w kartonach na środku
sali, a uczniowie muszą sobie radzić na starym
sprzęcie. Dlaczego? Bo aby utrzymać gwarancję,
uczestnicy projektu muszą czekać na oficjalną
ekipę, która je podłączy, a ta się jeszcze (od ponad 10 miesięcy) nie pojawiła.

Etap Zmiany leży w innym podejściu, w interdyscyplinarności, w łączeniu, wiązaniu, kreowaniu. Na razie projekty odbywają się w ramach
lekcji historii, fizyki oraz geografii. Na historii uczniowie stworzyli film Spotkanie pokoleń,
opowiadający o powstawaniu miasta Brazylia.
Istotna jest w nim gra kolorów, narracja i muzyka. Na fizyce z kolei uczniowie wykorzystali
bardzo znany komiks telewizyjny, na który nałożyli nową narrację i muzykę, aby przekazać wiedzę na temat używania liczników elektrycznych.
Na geografii zajęto się lokalnym problemem
ścieków. Stworzony film podchodzi do problemu
w sposób bardzo humorystyczny: pokazując, jak
smród doprowadza ucznia do omdlenia i określając jego dokładną pozycję za pomocą współrzędnych geograficznych.
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Prawdziwe problemy

W szkole spędziłam kilka godzin. Gdy wychodziłam, na terenie szkoły pojawiła się Policja.
W międzyczasie ze szkoły wyszła bowiem jedna z uczennic i została napadnięta natychmiast
po wyjściu. Złodziej wyrwał jej szkolny plecak
i uciekł. Bezpiecznie jest tylko w murach szkoły,
za bramą.
Lekko nie jest. A efekty? Projekt toczy się dopiero drugi rok. Pierwszy efekt był już jednak po-

walający: zrezygnowało tylko 20 proc. uczniów.
W pozostałych klasach współczynnik ten wyniósł
70 proc.
Gdy przeczytałam opis projektu, początkowo wydawał mi się bez sensu. Sztuka dla sztuki.
Po co tym ludziom umiejętność robienia filmów?
– pomyślałam – i to, prawdę mówiąc, byle jakich. Okrutne. Przepraszam. Ale to nie o to w tym
wszystkim chodzi. Dzięki takim projektom to, czego jego uczestnicy się uczą może być natychmiast
wykorzystane, staje się ciekawsze, no i oczywiście
taki projekt stanowi idealną formę elaboracji –
tak potrzebnej do skutecznego uczenia. Studenci
uczą się sztuki komputerowej zupełnie przy okazji.
To w ogóle nie jest celem tego projektu. Jest nim
natomiast pokazanie możliwości, upraktycznienie
teoretycznej wiedzy, nauczenie pracy w grupach,
pokazanie, jak podobni jesteśmy, ile mamy ze sobą
wspólnego.
Prawdziwe umiejętności. Praktyczne umiejętności. Umiejętność rozwiązywania problemów.
Czyż nie są to największe problemy, z jakimi boryka się obecnie edukacja, m.in. w Polsce?
W naszych warunkach wszelkie zmiany uważane są za eksperymentowanie, stąd powolność
procesu i duże obawy. W Brazylii jest to absolutna konieczność, bo uczniowie po prostu przestają przychodzić do szkoły. Dlatego nikt nie zastanawia się, czy to jest eksperymentowanie i czy
tak można. Nie oznacza to jednak, że projekty robione są na łapu-capu. Nic z tych rzeczy: jest metodologia, jest uczelnia, jest profesor i jest grupa
zapaleńców. Ale najważniejsze jest, że to działa,
że się udaje, że są efekty. I nikt mi nie powie,
że u nas się nie da, bo inna kultura, inne obyczaje. Jeśli tam się dało, w grupie tak zróżnicowanej i z tak poważnymi problemami natury społecznej, to byłby wstyd, gdyby nie dało się u nas.
*Przy pisaniu skorzystałam z fragmentów nieopublikowanego jeszcze artykułu naukowego profesora Lucio Telesa: Re-engineering adult education through students’ production of cyberart to support curriculum learning.
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Temat: W
 yszukiwanie informacji w internecie
II etap edukacji (klasa VI)

Cele kształcenia

Cele ogólne:
– kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w internecie,
– rozwijanie umiejętności przechowywania informacji.
Cele szczegółowe:
uczeń (w zakresie wiadomości):
– definiuje pojęcia: internet, strona WWW, adres
strony WWW, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa,
– dokonuje wyboru przeglądarki i wyszukiwarki internetowej,
– rozumie potrzebę korzystania z internetu przy
gromadzeniu informacji w procesie uczenia się.
uczeń (w zakresie umiejętności):
wyszukuje informacje znając adres stro–
ny WWW,
wyszukuje informacje nie znając adresu
–
strony WWW,
– pobiera informacje ze stron WWW,
– wyszukuje informacje w sieci z pomocą wyszukiwarki.

Metody kształcenia:

– pokaz,
– pogadanka,
– instruktaż.
Formy pracy:
– zbiorowa,
– grupowa jednolita,
– indywidualna.
Czas pracy:
1 godzina dydaktyczna.
Środki dydaktyczne:
– stanowiska komputerowe z oprogramowaniem,

tekst:
Sławomir Szarug
Ośrodek Nowoczesnych
Technologii
Informacyjnych
ŁCDNiKP

– prezentacja PowerPoint,
– karta pracy.

Przebieg lekcji:

1.Część organizacyjna.
2.Podanie tematu i informacji wprowadzających
(uświadomienie uczniom celu lekcji).
3.Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji poprzez zastosowanie prezentacji PowerPoint
– pojęcia: internet, strona WWW, przeglądarka.
4.Część główna lekcji:
a) Podanie zasad wyszukiwania informacji w internecie z pomocą wyszukiwarki internetowej.
Na początku zajęć uczniowie poznają zaawansowane rodzaje wyszukiwania informacji w internecie. Pracując metodą burzy mózgów określają
możliwości wpisywania do wyszukiwarki internetowej pojęć i oczekiwanych rezultatów.
b) Przedstawienie zasad pracy w grupach.
Uczniowie pracując w grupie 5-osobowej powinni wybrać jej lidera, który dokonuje podziału zadania (mającego postać Karty Pracy) na 5 części.
Każdą z nich, w postaci trzech pytań, przydziela
do realizacji jednemu z członków zespołu.
c) Indywidualna praca uczniów w utworzonych grupach – wyszukiwanie informacji w sieci
w oparciu o karty pracy.
Uczniowie wyszukują w sieci odpowiedzi na postawione pytania.
Przewodniczący zbiera karty pracy od członków
zespołu i wyniki prezentuje klasie.
5.Podsumowanie i ocena pracy uczniów.
Nauczyciel ocenia wykonanie zadania biorąc pod
uwagę poprawność odpowiedzi, a także zaangażowanie uczniów i współpracę w grupie.
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KARTA PRACY
GRUPA …………..

Załączniki nr 1

Klasa…………...

IMIĘ I NAZWISKO .............................................................................................

Wykorzystując wyszukiwarkę Google wykonaj poniższe polecenia:
CZĘŚĆ I
1. Podaj, od czego pochodzi nazwa miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
.......................................................................................................................................................
2. Dowiedz się, ile wynosi powierzchnia Polski i które miejsce zajmuje pod tym względem w Europie.
.......................................................................................................................................................
3. Odszukaj datę najbliższej pełni Księżyca.
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ II
1. Jakie rośliny zaliczamy do roślin okopowych. Wymień trzy rośliny.
.......................................................................................................................................................
2. Sprawdź, gdzie urodził się Arystoteles, jeden z najsłynniejszych filozofów greckich.
.......................................................................................................................................................
3. Odszukaj zasady gry w piłkę ręczną i podaj wymiary boiska.
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ III
1. Wyszukaj przykładową stronę internetową, która w języku angielskim podaje informacje o Hobbicie.
.......................................................................................................................................................
2. Zapisz tytuły aktualnych wystaw artystów w Łodzi.
.......................................................................................................................................................
3. Znajdź wyniki ostatniego losowania Dużego Lotka.

CZĘŚĆ V
A. Przez ile państw przepływa Dunaj?
.......................................................................................................................................................
B. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
.......................................................................................................................................................
C. Czykrót WWW jest akronimem?
.......................................................................................................................................................
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XXKarta pracy

CZĘŚĆ IV
1. Korzystając z dowolnego portalu sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach w Łodzi.
.......................................................................................................................................................
2. Dokonaj wyboru kina i zaproponuj tytuł filmu na sobotnie spotkanie z kolegami.
.......................................................................................................................................................
3. Wypisz, októrej godzinie odjeżdżają pociągi z dworca Łódź Kaliska do Rzeszowa.

Scenariusze zajęć

Temat: Moja biblioteka szkolna
II etap edukacji

Cele kształcenia:

1. Poznawcze:
– zapoznanie uczniów z historią i dniem dzisiejszym biblioteki szkolnej, sposobami gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów
bibliotecznych, uwrażliwienie na konieczność
poszanowania zbiorów i sprzętów,
– zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania programów komputerowych w edukacji.
2. Emocjonalno-motywacyjne:
– stymulowanie ciekawości poznawczej,
– wspieranie w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy,
– stymulowanie procesu samooceny,
– rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru
i podejmowania decyzji,
– rozumienie potrzeby znajomości historii i teraźniejszości,
–
kształtowanie osobowości i cech charakteru
w następujących kategoriach: punktualność, odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność.
3. Działaniowe (psychomotoryczne):
–
uczenie posługiwania się edytorem tekstu
Microsoft Word,
– uczenie techniki wizualizacji i prezentacji.

Cele główne:

– wykonanie folderu promującego szkolną bibliotekę,
– rozumienie roli i znaczenia pracy zespołowej,
– uświadomienie uczniom potrzeb i możliwości
własnych i kolegów/koleżanek,
– zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania różnorodnych mediów w tworzeniu materiałów promocyjnych.
Główne pojęcia: promocja, projekt edukacyjny,
kontrakt, wizualizacja, prezentacja.
Środki dydaktyczne: albumy, kronika szkoły,
zdjęcia, foldery, dyktafon, aparat fotograficzny,
skaner, zestaw komputerowy.
Aranżacja przestrzeni:
– ćwiczenie w kręgu,
– praca w grupach projektowych,
– praca indywidualna.
Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne.

tekst:
Czesława Siewierska
Ośrodek Nowoczesnych
Technologii
Informacyjnych
ŁCDNiKP

Przebieg zajęć:

1. Prezentacja nauczyciela na temat projektu jako
metody kształcenia, w celu odpowiedzi na następujące pytania:
– Co można osiągnąć stosując metodę projektów?
– Jak zaplanować projekt?
– Jak wykonać projekt?
– Jak zaprezentować projekt?
– Jak ocenić realizację projektu?
2. Podział na grupy 3-5 osobowe.
Dobór losowy – ćwiczenie.
3. Określenie czasu projektu (2 godziny lekcyjne),
spodziewanych efektów oraz kryterium oceniania.
4. S elekcja przygotowanych materiałów z różnych źródeł (zdjęcia, kronika szkoły, foldery,
internetowa strona szkoły itp.) na temat biblioteki szkolnej oraz ocena ich przydatności.
–
Adres i nazwa szkoły, w której znajduje się
biblioteka
–
Informacje wyróżniające szkolną bibliotekę
spośród innych (np. informacje o osiągniętych
sukcesach, konkursach itp.)
– Informacje o ważnych wydarzeniach kulturalnych
– Formy pracy z uczniem w bibliotece szkolnej
– Informacje o pracownikach biblioteki
5. Realizacja projektu.
– Układ strony i podział na kolumny
– Pisanie i formatowanie tekstów
– Wstawianie do tekstu ozdobnych napisów, zdjęć
i obrazów
– Wstawianie obrazów zapisanych w pliku
– Stosowanie tabulatorów
– Sprawdzanie pisowni i gramatyki
– Drukowanie
6. Prezentacja projektu przez grupy.
– Wystawa wydrukowanych folderów
– Głosowanie:
a) Który folder podobał się najbardziej?
b) Czy folder został wykonany poprawnie pod
względem technicznym?
c) W którym folderze umieszczono najważniejsze informacje z życia biblioteki szkolnej?
d) Czy w folderze nie ma błędów?

Pomoc
Pytania i zagadnienia
do podsumowania lekcji:
Czy jesteś zadowolony ze
swojej postawy (pracy)?
Czy wiesz, dlaczego warto
pracować metodą projektu?
Czy chciałbyś jeszcze wziąć
udział w jakimkolwiek projekcie?
Uzasadnij swoją wypowiedź.
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Epson w szkole

Drukuj z głową
O tym, że dobra drukarka, najlepiej wyposażona w skaner i kopiarkę, to jedno z najpotrzebniejszych urządzeń w szkole i przedszkolu wiedzą nie tylko pracownicy administracji.
Drukowanie testów, informacji dla pracowników, ogłoszeń, planów zajęć – zastosowanie
tych urządzeń w szkolnej rzeczywistości jest bardzo szerokie. Najlepiej też, żeby urządzenie
to nie nadwerężało budżetu – nie tylko przy zakupie sprzętu, lecz także później, w trakcie
codziennej eksploatacji.

Info
Więcej informacji
o produktach firmy Epson:
www.epson.pl

XXU
 rządzenie L550

Specjaliści Epsona wyszli naprzeciw oczeki- problemów występujących często w przypadku
waniom środowiska i stworzyli wielofunkcyjne nieoryginalnych urządzeń, L 550 został wyposaurządzenie L 550 wyposażone w zintegrowany żony w specjalnie zaprojektowany, zintegrowany
system atramentowy. Wyposażony w automa- z drukarką, duży pojemnik na atrament, który
tyczny podajnik, ekran LCD oraz złącze Ether- można uzupełniać.
net L 550 potrafi drukować, skanować, kopiować
Urządzenie drukuje w tempie 9 stron na minui faksować. Jest przy tym niezwykle wydaj- tę. Atutem L 550 jest funkcja wielokrotnego kony, a co za tym idzie – oszczędny. Niski
piowania pozwalająca na skopiowanie jedkoszt drukowania dotyczy zarównej strony nawet w 99 egzemplarzach
no wydruków czarno-białych,
oraz niewielkie rozmiary.
jak i kolorowych. Z każdeStudio na biurku
go zestawu pojemnych tuEpson L 800 z kolei
szy można wydrukować
to ważące 6,2 kg studio
6 500 kolorowych oraz
fotograficzne zamknięte
4 000 czarno-białych
w drukarce o wymiarach
stron (w zestawie pro537 x 289 x 188 mm. Doducent dołącza dwa dodajmy – bardzo tanie studatkowe tusze z czarnym
dio. Koszt standardowej
atramentem, co pozwala
odbitki (10x15 cm) to zazwiększyć wydajność do
XXU
 rządzenie L550
ledwie 16 gr – o kilkanaście
12 000 stron). Żeby uniknąć
groszy niższy niż w najtańszych
zanieczyszczeń i ewentualnych
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Promocja

XXUrządzenie PQL-22

XXU
 rządzenie PQL-22
widok z tyłu

laboratoriach foto. O jakości zdjęć drukowanych przy użyciu L 800 świadczy fakt, że korzysta
z niego wielu zawodowych fotografów. Urządzenie wyposażone jest w sześć zasobników z atramentem, dzięki którym zdjęcia (ich wielkość może sięgać formatu A4) odwzorowują rzeczywiste
kolory. Ta drukarka przyda się nie tylko na dodatkowych zajęciach w pracowni fotograficznej –
świetnie sprawdzi się także w utrwalaniu ważnych
wydarzeń z życia szkoły lub przedszkola i pomoże
zapełnić szkolne albumy zdjęciami o nieprzeciętnej jakości.

Zależy nam na usunięciu zbędnych elementów graficznych lub tła ze skanowanego obrazu?
Z PLQ-22 to proste, ponieważ urządzenie może skanować w podczerwieni. Dla szkoły ważna jest też możliwość drukowania na grubym
(do 2,5 mm) papierze, co świetnie sprawdzi się
w przypadku np. legitymacji szkolnych czy dyplomów. Współpracę z innymi urządzeniami ułatwi koncentrator USB z trzema portami, a o długi
okres użytkowania i zmniejszenie kosztów eksploatacji zadba bardzo wydajna (pozwala wydrukować 10 mln znaków) taśma oraz wytrzymała
głowica. Średni czas bezawaryjnej pracy urządzenia to 10 000 godzin – czyli grubo ponad rok przez 24 godziny
na dobę.
XXU
 rządzenie L800

Matrycowy sprinter

A co, jeśli szkoła, np. ze względu na rozmiary,
liczbę pracowników i uczniów, ma większe wymagania dotyczące liczby drukowanych egzemplarzy? Fachowcy z Epsona przygotowali dla niej
inne rozwiązanie: matrycową, 24-igłową drukarkę PLQ-22, która umożliwia bardzo szybkie drukowanie – nawet do 480 znaków na sekundę, co
oznacza stronę maszynopisu w tempie poniżej 4
sekund. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest
w dwustronny, kolorowy, pracujący w wysokiej
rozdzielczości (do 600 dpi) skaner.

XXU
 rządzenie L800
podczas obsługi
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e-learning
Chmura
dla edukacji – samouczek

fot. archiwum prywatne

Prezi – alternatywa dla Power Pointa
tekst:
XxxxxKoludo
Anna
Xxxxxxxxxxxx
Łódzkie Centrum
At litiore sed quam fugiDoskonalenia
ta plique voluptate
Nauczycieli
i Kształcenia
pero
volo eosam alicturion
Praktycznego
plat.
Dempori oribus abo.
Am, inim

Zapewne większość czytelników wie, jak wykonać najprostszą prezentację w Power
Poincie. Program ten przyzwyczaił nas do układu slajdów pokazujących się na ekranie komputera w odpowiedniej kolejności. Można jednak złamać zasadę tworzenia
prezentacji poprzez dodawanie kolejnych slajdów o znormalizowanym kształcie
i wielkości oraz zaplanowanym układzie graficznym. Pomoże w tym Prezi – program,
który proponuje projektowanie prezentacji na jednej płaszczyźnie roboczej. Pokaz
prezentacji ogranicza się do ukazywania wcześniej wskazanych obiektów zgodnie
z zaprojektowaną ścieżką.

Prezi działa w chmurze. Możemy uzyskać do niej dostęp na różne sposoby: Public (bezpłatny), Enjoy i Pro (płatny). Każda z prezentowanych licencji daje różne uprawnienia
jego użytkownikowi.

Oprócz wymienionych powyżej licencji istnieją licencje edukacyjne – płatne i bezpłatne.

18

Są one oferowane zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Weryfikacja użytkownika następuje na poziomie jego adresu e-mailowego. Serwis internetowy Prezi sprawdza, czy domena w adresie jest edukacyjna. Najlepiej, aby zawierała człon edu. Akceptowane są również
inne domeny, np. szkoły.lodz.pl lub domena Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, czyli wckp.lodz.pl. Bezpłatna licencja Enjoy Edu daje możliwość
przechowywania wykonanych prezentacji na prywatnym koncie o pojemności 500 MB.
Prezentacja wykonywana w środowisku internetowym może być udostępniona innym użytkownikom. Mogą otrzymać dostęp tylko do odczytu lub do edycji. To ostatnie uprawnienie
powoduje, że prezentację może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba.
Może to być grupa uczniów opracowująca zdalnie wspólny projekt lub grupa nauczycieli
przygotowująca się do wystąpienia na spotkaniu rady pedagogicznej. Taki sposób tworzenia
prezentacji daje również możliwość jej wyświetlania w każdym miejscu (niezbędne jest
połączenie z internetem) przez użytkowników, którzy otrzymali do niej dostęp.
Dla użytkowników, którzy chcieliby pracować z wersją instalowaną na lokalnym komputerze
istnieje możliwość ściągnięcia i sprawdzenia 30-dniowej bezpłatnej wersji tego programu.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu Prezi widoczny jest ekran zachęcający do utworzenia
nowej prezentacji lub – jeśli to jest kolejne uruchomienie – skorzystania z już istniejącej.
Należy jednak zwrócić uwagę na lewą stronę ekranu, gdzie mamy możliwość przełączania
się pomiędzy lokalnym środowiskiem komputera (Only on my computer), a środowiskiem
internetowym (Synced with Prezi.com).

Po otworzeniu nowej prezentacji na ekranie pojawia się zestaw gotowych graficznych
wzorców. Można więc wybrać istniejący wzorzec lub zaprojektować własny. Aby stworzyć prezentację opartą na własnych rozwiązaniach tła, kolorystyki poszczególnych
elementów, sposobu rozmieszczenia prezentowanych elementów – należy wybrać
Start blank prezi.

Po zaprojektowaniu własnego tła pole do edycji prezentacji, może wyglądać następująco:

Pojawi się wówczas podstawowy, bardzo prosty, intuicyjny interfejs programu. Centralne
miejsce zajmuje okrąg, w którym należy wpisać tytuł i podtytuł prezentacji.

Pole edycyjne programu można dowolnie pomniejszać i powiększać. Wstawiane do niego
obiekty mogą być dowolnych rozmiarów. Do prezentacji można wstawiać tekst bezpośrednio po kliknięciu w dowolne miejsce pola edycyjnego. Edytuje się wówczas pole tekstowe i pojawiają się podstawowe narzędzia do edycji tekstu umożliwiające określenie
jednego z trzech zdefiniowanych rodzajów tekstu, wielkości i koloru liter, pogrubienie,
pochylenie i tworzenie inwersji kolorystycznej tekstu, wypunktowanie, wcięcie i określenie położenia tekstu względem lewej i prawej krawędzi pola tekstowego.
Aby zaprojektować tło do prezentacji,
należy uaktywnić funkcję Themes
i wybrać zestawienie kolorystyczne
prezentacji lub zaprojektować własne
(Customize Current Theme).
Użytkownik programu może wstawić własną grafikę lub zdjęcie, określić kolory tekstu i typowych elementów graficznych.

Do prezentacji można wstawiać (poprzez wykorzystanie funkcji Insert) różne obiekty, tzn.:
obiekty graficzne, symbole graficzne z biblioteki programu, diagramy, pliki PDF, animacje
flashowe, filmy, dźwięki oraz slajdy prezentacji wykonane w programie Power Point.
Aby wstawić element graficzny z biblioteki należy wybrać polecenie Insert, a następnie
Symbols & shapes. Po wybraniu określonej kategorii rysunków, wybraną ilustrację należy
przeciągnąć na pole edycyjne prezentacji.
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fot. archiwum prywatne

e-learning
Chmura
dla edukacji – samouczek

tekst:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

W ten właśnie sposób należy zaprojektować układ różnych elementów na polu edycyjnym prezentacji.
Warto zaznaczyć, że w przypadku wstawiania do prezentacji fotografii, istnieje możliwość jej modyfikacji. Zdjęcie można zarówno wykadrować (odpowiednio je przycinając),
jak też zastosować różnego rodzaju efekty. Wywołując funkcję efektów uruchamia się
Photo Editor, który umożliwia zastosowanie efektów kolorystycznych i wybranie dla
modyfikowanej fotografii ramki.

At litiore sed quam fugita plique voluptate pero
volo eosam alicturion
plat.
Dempori oribus abo.
Am, inim

Przyciski, które pojawiły się na wstawionym rysunku, pozwalają na jego usunięcie
(Delete), powiększenie (+), pomniejszenie (-) oraz przesunięcie (). Obiekty powinny
być tak rozmieszczone, aby nie nakładały się na siebie. Oczywiście wyjątkiem może być
pomniejszony obiekt wewnątrz innego obiektu. Aby wstawić rysunek o bardzo małych
rozmiarach należy całość pola odpowiednio powiększyć, a następnie wstawić rysunek
dostosowując jego rozmiar do własnych potrzeb.
Kolejny obrazek prezentuje możliwości efektów edytora. Widoczne są na nim zastosowane zmiany w wyglądzie fotografii.

Każdy obiekt, który ma być przedmiotem pokazu należy objąć ramką. W tym celu należy
wybrać jej rodzaj z menu Frames & Arrows. Jeśli pokazywane mają być najmniejsze
elementy prezentacji, należy je otoczyć równie małymi ramkami. Podczas pokazu zostaną one powiększone na cały ekran komputera.
Każdorazowa zmiana wyglądu obrazka wymaga zatwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku Apply. W wersji instalacyjnej na lokalnym komputerze lista efektów jest dłuższa.
Photo Editor umożliwia również modyfikację kontrastu i jasności oraz ustawienie temperatury zdjęcia.
W ostatnim etapie prac nad prezentacją należy ustalić kolejność ukazywania się poszczególnych elementów prezentacji objętych ramkami. W tym celu należy dokonać edycji
ścieżki poprzeć uaktywnienie, w lewej części ekranu, funkcji Edit Path. Kolejne wskazane obiekty na prezentacji oznaczane są kolejnymi numerami ścieżki. Ponumerowane
w ten sposób ramki ze wstawionymi obiektami automatycznie tworzą (z lewej strony
ekranu) miniaturki poszczególnych slajdów pokazywanych podczas prezentacji.
Ich kolejność łatwo zmienić przesuwając je względem siebie.
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Polub nas!
Zapraszamy do odwiedzenia
facebookowej strony magazynu

EduFakty – Uczę Nowocześnie.

Aby sprawdzić, w jaki sposób jest wyświetlana prezentacja należy uaktywnić przycisk
Present. W dolnej części ekranu pokazu pojawią się strzałki nawigacyjne do przewijania
kolejnych slajdów prezentacji. Istnieje również możliwość zaprojektowania automatycznego pokazu prezentacji przez ustalenie czasu wyświetlania każdego slajdu.

Tak przygotowaną prezentację należy zapisać poprzez kliknięcie w symbol dyskietki
w górnym lewym roku ekranu.
Zostanie ona zapisana na koncie użytkownika. Funkcja Share umożliwia dodatkowo:
• udostępnić prezentację innym użytkownikom (Share prezi),
• zdalnie zaprezentować prezentację (Present remotely),
• udostępnić prezentację na portalach społecznościowych (Share on Facebook…),
• zapisać prezentację do pliku PDF (Download as PDF)
• wyeksportować prezentację do uruchamialnego pliku
(Download as portable prezi).
Analizując funkcjonalność programu
można znaleźć dla niego bardzo ciekawe
zastosowanie w procesach edukacyjnych.
Niewątpliwie bardzo istotną zaletą Prezi
jest możliwość edytowania prezentacji
przez kilku użytkowników, co pozwala
zaangażować w projekt wielu uczniów.
Zastosowanie Prezi w szkole będzie więc
zależeć głównie od inwencji twórczej
nauczycieli.

Edukacja przedszkolna

Przedszkole inne niż wszystkie
fot. archiwum

W tym przedszkolu dzieci same piorą ubranka, myją naczynia czy kroją owoce.
W ogrodzie spotkać można kury, kaczki, świnkę, a nawet kangura.
tekst:
Maciej Kułak

Nie, to nie placówka w wiosce Amiszów, amerykańskiej konserwatywnej wspólnoty, w której
już od najmłodszych lat dzieci przygotowywane
są do samodzielności, lecz przedszkole niepubliczne Tumirai w podwarszawskim Wołominie.
W tej placówce czuć ducha Marii Montessori,
wybitnej włoskiej lekarki i pedagog. To ona, już
na przełomie XIX i XX wieku, apelowała o traktowanie dziecka jako podmiotu. Przekonywała,
że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego
i intelektualnego dziecka. Pokazywała, jak ważna
jest pielęgnacja twórczości i dziecięcej spontaniczności. Jak istotne jest przyjęcie do wiadomości,
że każde dziecko jest inne i dlatego powinno rozwijać się według indywidualnego planu – tak, aby
móc uczyć się samodzielnie i efektywnie.

O to wszystko dbają Emilia Polnau-Wrzesińska i Marta Kaczkowska, młode właścicielki przedszkola, które
chciały stworzyć placówkę inną niż wszystkie. Tak
w 2011 roku powstał niewielki punkt przedszkolny,
który w ciągu kilku lat ambitne menedżerki przekształciły w przedszkole z setką
dzieci. Dziś trzeba zapisywać
tu dzieci z co najmniej rocz-
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nym wyprzedzeniem. – A to nie koniec – przekonuje Emilia Polnau-Wrzesińska, była dziennikarka i redaktorka naczelna jednej z lokalnych
telewizji. – Wkrótce otworzymy niepubliczną
szkołę podstawową, oczywiście działającą w duchu pedagogiki Montessori.

Indywidualnie i z szacunkiem

Co tak przyciąga rodziców i dzieci do tego,
na pierwszy rzut oka wyglądającego jak dziesiątki innych, przedszkola? Jest równie kolorowe jak
inne, podobnie wyposażone i zadbane. Wystarczy kilkunastominutowy spacer, by przekonać się,
że młode właścicielki nie pozostawiły nic przypadkowi. Każda zabawka, książka, nawet organizacja ogródka, w którym spotkać można zwierzęta i w którym nie ma, tak dziś popularnego,
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sztucznego podłoża, są elementem zaplanowanej wizji. – Niedługo siejemy łąkę – uśmiecha się
Emilia Polnau-Wrzesińska. – Dzieci lepiej uczą się
poprzez eksperymenty i obserwację.
– Trochę tylko narzekają rodzice – dodaje
z uśmiechem Marta Kaczkowska, absolwentka
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórczyni
ogólnopolskiego programu edukacji filmowej dla
dzieci i młodzieży Lekcje w kinie. – Ostatnio jedna z mam wrzuciła na Facebook zdjęcie spodenek
z dopiskiem „nie da się sprać”.
Przedszkole Tumirai wychodzi poza znane
większości rodziców schematy. Tu nie ma systemu
nagród i kar. – W wielu przedszkolach są naklejki
lub stempelki będące formą nagrody za posprzątanie. Są też kary w postaci smutnych chmurek
– wskazuje Emilia Polnau-Wrzesińska. – Warto
jednak zastanowić się, czy naprawdę chcemy, by
dziecko sprzątało pokój za cukierek. Czy lepiej, by
sprzątało, bo lubi czystość. Nasze dzieci, gdy kończą pracę, naturalnie odkładają rzeczy na półkę.
Ważna jest też samodzielność. Już najmłodsze przedszkolaki same sieją, zbierają jajka, opiekują się zwierzętami. – To dla nich wielka frajda,
a jednocześnie lekcja samodzielności i odpowiedzialności – tłumaczy Emilia Polnau-Wrzesińska.
– Żadne z nich też nie powie, że mleko się bierze
z kartonu.
W Tumirai jeśli dziecko ma ochotę na jabłko,
samo kroi je w cząstki, dzieci też myją po sobie
naczynia, a nawet piorą ubranka.
Oczywiście wszystko odbywa się pod czujnym okiem nauczycielek, a większość prac dzieci wymaga poprawek. Dlatego też np. naczynia wracają do zmywarki, ale dzieci już o tym
nie wiedzą.
I choć, w myśl pedagogiki wielkiej patronki wołomińskiego przedszkola, indywidualny
rozwój dziecka jest nadrzędną sprawą, trudno tu szukać zajęć dla wybranych. W wielu
przedszkolach rodzice mogą sobie wykupić
dodatkowe lekcje, np. angielskiego lub rytmiki. – U nas tego nie ma – mówi zdecydowanie
Emilia Polnau-Wrzesińska. – Nie wyobrażam
sobie, by jedno dziecko nie mogło uczestniczyć w jakichś zajęciach tylko dlatego, że rodziców na to nie stać.
W Tumirai dzieci na pracę indywidualną poświęcają około trzech godzin dziennie. Później są
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zajęcia, z których słynie placówka. – Nasze przedszkole ma profil językowo-przyrodniczy. Mamy
na etacie anglistę i chemiczkę. Nie brak więc eksperymentów, zabaw połączonych z nauką – mówi
Marta Kaczkowska.
Oprócz języka angielskiego dzieci uczą się też
francuskiego. – Wszystko odbywa się poprzez zabawę – dodaje Emilia Polnau-Wrzesińska.

Technologie też przydatne

W przedszkolu istotną rolę odgrywają też nowe technologie. Wykorzystywane są zarówno do
promocji, jak też w nauce i zabawie. – Jako jedna z pierwszych placówek promowaliśmy się poprzez Facebook. Służył nam też do komunikacji
z rodzicami – mówi Marta Kaczkowska
Z kolei dzięki monitoringowi on-line rodzice
mogą przez cały czas podglądać to, co się dzieje
w przedszkolu.
Od niedawna przedszkole korzysta też z nowoczesnego systemu zarządzania przedszkolem
z dziennikiem elektrocznym Dzień Smyka. –
Potrzebowaliśmy platformy kompletniejszej niż
Facebook. – Tam możemy wrzucić jakieś wydarzenie, ale nie np. jadłospis. Dzięki platformie
rodzic ma stały kontakt ze społecznością przedszkolną, dostęp do tablicy ogłoszeń, może sprawdzić co dziecko jadło, czy trzeba coś przynieść,
może też zgłosić nieobecność i kontrolować
płatności związane z przedszkolem – tłumaczy
Marta Kaczkowska.
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Jak przekonują dyrektorki, nowe technologie
znacznie usprawniają zarządzanie przedszkolem.
Dzięki specjalnemu, zainstalowanemu przed wejściem, czytnikowi kart zbliżeniowych służącemu rejestracji wejść i wyjść (zsynchronizowanemu z dziennikiem elektronicznym) w ciągu kilku minut otrzymują
listę dzieci obecnych w przedszkolu. Każdy z rodziców przykłada kartę zbliżeniową, dzięki czemu informacje w mgnieniu oka wędrują do systemu. Co
więcej, dane zarejestrowane przez czytnik mogą być
bezpośrednio przenoszone do systemu dzięki sieci
Wi-Fi lub kablowi sieciowemu albo eksportowane
do przenośnej pamięci (USB). – To nowość, uczymy
z tego korzystać, ciągle mówimy rodzicom, by przykładali karty, bo to zlicza obecności – wskazuje Marta
Kaczkowska. – To rzeczywiście działa.
Właścicielki chwalą sobie m.in. to, że dzięki
platformie nie muszą już wywieszać stosu kartek
o tym, że skończyła się pasta do zębów, albo że będzie wycieczka lub spotkanie z autorem książek.
Teraz wystarczy jedno kliknięcie i wszyscy dostają
stosowne powiadomienie.
Także dzieci mają coś z tego, że przyszło im
spędzać czas w nowoczesnej placówce. – Nie unikamy nowinek – przekonuje Marta Kaczkowska–
Mamy tablicę interaktywną i tablety, które oczywiście są do dyspozycji naszych dzieci.
Emilia Polnau-Wrzesińska i Marta Kaczkowska liczą, że już niedługo będą się też mogły pozbyć papierowych dzienników. Może wraz z nowym rokiem szkolnym?

system
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Sprzęt

Dobrze zaprezentowana
lekcja z wePresent
Projektory, tablice interaktywne czy monitory dotykowe – to urządzenia, które coraz
częściej i coraz większym strumieniem trafiają do polskich szkół. Nauczyciele coraz lepiej
radzą sobie z ich wykorzystaniem podczas lekcji, a dla uczniów taki sposób prowadzenia
zajęć jest nie tyle nowoczesny, co naturalny. Firmy tworzące nowoczesne technologie
prześcigają się w udoskonalaniu sprzętu, który możemy z powodzeniem wykorzystywać
w szkole, tworzą też udogodnienia powodujące, że praca staje się z jednej strony łatwiejsza, a z drugiej – daje większe możliwości interakcji z podopiecznymi.

XXWiPG (Wireless interactive
Presentation Gateway)

Promocja!
Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy 30
urządzeń w promocyjnej, najniższej na rynku cenie:
WiPG-1000 – 1149 zł,
WiPG-1500 – 2099 zł
Transport gratis!
Formularz zamówienia na
www.edufakty.pl
i www.tedka.pl
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Jednym z pomysłów na pełniejsze wykorzystanie
elektroniki, która już w szkole jest, a także tej, która
spoczywa w kieszeniach uczniów, jest bezprzewodowy system prezentacyjny wePresent – WiPG (Wireless interactive Presentation Gateway).
Umożliwia podłączenie – bez użycia kabli –
komputera, tabletu czy nawet zwykłego smartfona
z projektorem, tablicą interaktywną lub monitorem.
Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu, które spełnia także funkcję bezprzewodowego punktu dostępowego WiFi (ang. access point), nauczyciel może
wyświetlać obraz i dźwięk (w jakości HD) ze swojego urządzenia bezpośrednio, w czasie rzeczywistym,
na np. tablicy. I to bez problemów z plączącymi się
kablami. Urządzenie umożliwia też zdalny dostęp
do pulpitu i kontrolę nad komputerem za pomocą

np. tabletu (dzięki darmowej aplikacji SidePad dostępnej na platformy Android i iOS). Jeśli uczniowie mają do dyspozycji własne urządzenia (tablety,
komputery, smartfony), nauczyciel może udostępnić
im podgląd własnej prezentacji z poziomu przeglądarki i pozwolić im zapisywać kopie prezentowanych slajdów.
Urządzenie pozwala na równoczesne wyświetlenie na monitorze obrazów z czterech urządzeń.
To doskonałe udogodnienie dla nauczyciela, który
w prosty sposób może np. porównać prace uczniów.
A to wszystko możliwe jest zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i MacOS, i to bez
konieczności instalowania oprogramowania – dzięki funkcji Plug&Show. Urządzenie wspiera jednoczesną pracę do 64 użytkowników, co w warunkach
szkolnych jest zupełnie wystarczające. W przypadku
urządzeń mobilnych, wePresent obsługuje zarówno
te wykorzystujące Androida, jak i iOS. A to daje nauczycielowi prawie nieograniczone możliwości wykorzystania urządzenia w szkolnej rzeczywistości.
Urządzenie sprawdzi się też w pracowniach,
w których uczniowie nie mają dostępu do tabletów
czy komputerów. Dzięki wePresent nauczyciel może
udostępnić własne urządzenie, np. tablet, podejść do
ucznia i poprosić o dokończenie zadania, dorysowanie jakiegoś elementu czy uzupełnienie brakujących
treści. Wszyscy w klasie zobaczą efekt jego starań od
razu na tablicy.
Urządzenia, których obraz transmitowany jest
bezprzewodowo do monitora czy projektor pozostają w pełni funkcjonalne. Możemy zatem, prowadząc zajęcia związane np. z fotografią, rysunkiem

Promocja

komputer/serwer
projektor, tablica interaktywna,
monitor dotykowy

laptop

XXSchemat WiPG

urządzenia mobilne

czy filmem – od razu wyświetlać prace poszczególnych uczniów czy grup uczniowskich i na gorąco je
komentować.
Wyższa wersja wePresent (WiPG-1500) została
ulepszona – dodano nowe funkcje, m.in adnotacji,
dzięki której użytkownicy mogą nanosić notatki
bezpośrednio na ekranie wyświetlacza lub tablicy

interaktywnej – bez dodatkowych urządzeń. W zestawie z WiPG-1500 znajduje się bezprzewodowy
tablet AirPad wraz z rysikiem, który umożliwia
zdalną kontrolę nad prezentacjami i podłączonymi
komputerami, a także, co bardzo ciekawe, wykorzystanie zwykłego ekranu z projektorem czy telewizora jako tablicy (w trybie DirectDraw).

Główne funkcje
SidePad

WiFi-Doc

DoWiFi

Projekcja 4 do 1

Kontrola użytkowników

WebSlides

SNMPv3

Pobierz QR kodem

Kontroluj prezentację na PC lub Mac
za pomocą urządzenia z systemem
Android.

Bezprzewodowe prezentacje dla
systemów Win i Mac (Win: XP/Vista/7/8,
Mac: 10.6, 10.7, 10.8).

Funkcja kontroli konferencji może być
zabezpieczona hasłem. Moderator
kontroluje, kto wyświetla swój ekran.
Moderator może porównać do czterech
ekranów obok siebie.

Wysokiej jakości prezentacje za pomocą
systemów iOS i Android (Word, Excel,
PTT, PDF, Fotografir, Screenshot).

Wyświetlaj cztery ekrany PC/Mac lub
zawartość WiFi-Doc na jednej
prezentacji.

Przesyłaj slajdy do swojego urządzenia
za pomocą Wi-Fi i przeglądarki.
Oglądający mogą zapisywać slajdy
i robić notatki. Slajdy mogą być
zabezpieczone hasłem.

Aktualizacja firmware przez FTP.
Poprawa zdalnego SMTP do obsługi
wyższego poziomu bezpieczeństwa.
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Dni Innowacji Samsung

fot. archiwum

Dzień Innowacji z Samsungiem
tekst:
Maciej Kułak
foto:
Bartosz Krzyżaniak

Nowoczesna szkoła, w której uczniowie mogą korzystać z dotykowych monitorów interaktywnych i telewizorów. Na korytarzach, zamiast korkowych tablic i naklejek, totemy
elektroniczne. W klasach tablety, terminale i nowoczesne drukarki, które potrafią drukować
dokumenty – np. zgromadzone w smartfonie. Do tego możliwość zdalnej komunikacji ze
szkołami z całego świata. Taką szkołę mogli zobaczyć odwiedzający wystawę zorganizowaną podczas Dnia Innowacji Samsung.
Pod koniec maja stołeczny hotel Double Tree by
Hilton na dwa dni zamienił się w prawdziwe centrum
innowacji. To tu można było zobaczyć kompleksowe
rozwiązania wspomagające edukację, uatrakcyjniające pobyt w hotelu czy poprawiające jakość leczenia.
Redakcję magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie
po wystawie oprowadziła Katarzyna Węglińska, B2B
Account Manager z Samsunga.

3: 22

1: 22
Spotkaliśmy się przy stoisku specjalnie przygotowanym dla szkolnictwa. – To wszystko po to, by
uczniom i nauczycielom pracowało się lepiej i ciekawiej – mówi przedstawicielka Samsunga.
A było na co popatrzeć. Najnowsze monitory

2: 22
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dotykowe, które, jak prognozuje Katarzyna Węglińska,
mają szansę wypchnąć z rynku tradycyjne, oparte
na pracy projektora, tablice interaktywne. – Najważniejsze zalety monitorów tej generacji to znakomita,
nieosiągalna dla projektorów jakość obrazu Full HD
i niskie koszty użytkowania oraz brak konieczności zaciemniania sali w trakcie prezentacji – wylicza.
Monitor pracujący w technologii LED nie wykorzystuje rtęci i emituje mniej ciepła niż tradycyjne ekrany
LCD. Dzięki temu zużywa mniej energii, może też działać non stop bez groźby przegrzania. Ponadto technologia wykorzystywana w monitorach Samsung daje możliwość podświetlenia określonych obszarów ekranu,
dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy niż
w przypadku innych monitorów czy projektorów.

4: 22
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To niejedyne rozwiązanie pozwalające oszczędzić pieniądze, których w szkołach jest nadal jak
na lekarstwo. – Przyszłość rysuje się też przed
rozwiązaniami terminalowymi – prognozuje B2B
Account Manager z Samsunga. – Uczeń nie będzie widział różnicy, a jednak terminale są znacznie tańsze i w zakupie, i w trakcie użytkowania.
Zużywają mniej prądu i są znacznie cichsze niż
tradycyjne komputery.
Samsung zaprezentował też pracownię opartą
o tablety i system do zarządzania nimi, który pozwala nauczycielowi kontrolować pracę uczniów,
udostępniać treści i uatrakcyjnić lekcję. – W tym
wszystkim trzeba pamiętać też o odpowiednio
wydajnej sieci – radzi Katarzyna Węglińska.
Wędrujemy od strefy do strefy. W części medycznej mamy okazję obejrzeć najnowszy ultrasonograf i propozycję sali szkoleniowej dla lekarzy i studentów. – Nawet tu wszystko kręci się
wokół edukacji – przekonuje Katarzyna Węglińska wskazując na systemy informujące, które
mogą wyświetlać pełny obraz tego, co się dzieje
podczas operacji – tak, by studenci na bieżąco
mogli podziwiać medyczny kunszt swoich wykładowców.

5: 22
Zatrzymujemy się przy systemie wideokonferencji. – Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy łączyć się ze szkołami na całym świecie, realizować
wspólne projekty, uczyć się języków, a nawet pracować na tych samych dokumentach – wylicza
Katarzyna Węglińska. – Wszystko w znakomitej
jakości dźwięku i obrazu.
Kolejny punkt przechadzki po największej
sali hotelu Double Tree by Hilton to strefa biurowa z najnowszej generacji drukarkami. –
Możliwość drukowania tylko z dokumentów
to przeszłość – przekonuje nasza przewodnicz-

ka z Samsunga. – Dziś wiele dokumentów trzymamy w chmurze. Dlatego czymś naturalnym
powinna być możliwość drukowania z telefonu, tabletu, z chmury. Bez względu na to, czy
jesteśmy w zasięgu komputera, czy też nie, powinniśmy mieć możliwość wydrukowania
dokumentu.

6: 22
Podobnie działa funkcja skanera. – Wrzucamy
dokument na tacę urządzenia skanującego, a ono
po zeskanowaniu prześle elektroniczną kopię
na nasze konto w chmurze – wyjaśnia Katarzyna Węglińska.

7: 22

8: 22
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Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły
się też telewizory hotelowe, które pozwalają na zarządzanie wyświetlanymi treściami. – Nazwa jest trochę
myląca, tak naprawdę urządzenia te świetnie się
sprawdzą także w klasie – przekonuje Katarzyna Węglińska. – Mają specjalne blokady uniemożliwiające
uczniom np. zmianę wyświetlanych treści. Dzięki
technologicznym rozwiązaniom mogą być też świetnymi narzędziami informacyjnymi. Wyobraźmy sobie konieczność pilnego spotkania z dyrektorem
w sali gimnastycznej. Wystarczy kilka chwil
i na wszystkich telewizorach w szkole wyświetli się
napis informujący o tym. Bez kartek na korytarzach,
biegających dyżurnych i radiowęzła. Po cichutku,
a znacznie skuteczniej możemy informować o pilnych wydarzeniach.

11: 22
Imponująco prezentowało się też inne stoisko –
poświęcone bezpieczeństwu. – Prezentujemy tu kamery najnowszej generacji o rozdzielczości Full HD
– mówi Katarzyna Węglińska. – Dzięki nim i specjalnej ściance wideo, która służy do podglądu każdego
monitorowanego miejsca w tym samym czasie,
znacznie lepiej zadbamy o bezpieczeństwo dzieci
oraz sprzętu. Te urządzenia są przetestowane i naprawdę bardzo wydajne.
Ścianki wideo są regulowane i mogą składać się
z jednego lub nawet 16 monitorów. – Mysz się nie
prześliźnie – zapewnia.
Spacer po wystawie kończymy przed gigantycznym
95-calowym monitorem. – To premiera tego rozwiązania, które sprawdzi się nawet w dużych salach konferencyjnych – zapewnia Katarzyna Węglińska.

9: 22
Podobnie działają elektroniczne totemy, których
w szkołach ciągle mało. – A to znakomite narzędzie
informacyjne – przekonuje reprezentantka Samsunga. – Tu można umieścić listę wszystkich wydarzeń
szkolnych z tygodnia czy miesiąca z dokładnymi wytycznymi jak się tam dostać, jadłospis, ogłoszenia dyrektora. Wszystko podane w atrakcyjnej i niezwykle
czytelnej formie.

12: 22
Pierwszy raz widzieliśmy na monitorze modelkę
w rozmiarze… 1:1

10: 22
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13: 22

Metryka sprawy
administracyjnej w szkole

fot. archiwum

Prawo i edukacja

Obowiązek prowadzenia metryki w aktach spraw administracyjnych został
wprowadzony do Kodeksu postępowania administracyjnego ponad dwa lata
temu.1 Nadal jednak wielu szkołom kwestia metryki sprawy administracyjnej
jest zupełnie nieznana.

tekst:
Monika Rękawek

Niniejsze opracowanie przybliża regulacje prawne dotyczące metryki sprawy administracyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zakresu spraw, w których szkoła ma obowiązek jej prowadzenia. W komentarzu omówione zostały
również rodzaje spraw z zakresu oświaty, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony.

W jakich sprawach należy
prowadzić metrykę?

Obowiązek prowadzenia metryki dotyczy
spraw toczących się w trybie postępowania administracyjnego, czyli postępowania, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej,
postanowienia administracyjnego lub ugodą.
Jeżeli zatem, w świetle obowiązujących przepisów prawa, dyrektor szkoły działając jako organ
administracyjny prowadzi postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji
administracyjnej czy postanowienia, to dla takiej
sprawy należy prowadzić metrykę.
Wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązku prowadzenia metryki sprawy miało na celu, według założeń twórców
tego rozwiązania, zwiększenie transparentności
udziału poszczególnych osób uczestniczących
w procesie wydawania – w szczególności – decyzji administracyjnych. Metryka sprawy umożliwia nawet po upływie długiego czasu, precyzyjnie ustalić treść czynności podejmowanych
w sprawie przez poszczególne osoby.
Przepis art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego2, który wszedł w życie
7 marca 2012 r. stanowi, że w aktach sprawy
zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy
wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu
administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z od-

powiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej
określających te czynności.

Wzór metryki sprawy
oraz sposób jej prowadzenia

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy
określił w drodze rozporządzenia3 minister administracji i cyfryzacji.
W świetle przepisów rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy, metryka, wraz z dokumentami, do których
odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy
i powinna być na bieżąco aktualizowana.
Zarówno przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego, jak też ww. rozporządzenia
przewidują, że metryka sprawy może być prowadzona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca
przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie
teleinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego zarządzania dokumentacją (tzw. EZD),
umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu
załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie
dokumentów elektronicznych, to metrykę sprawy stanowi widok chronologicznego zestawienia
czynności w sprawie, zawierający:
1) 
oznaczenie sprawy (data wszczęcia lub
znak sprawy);
2) tytuł sprawy (zwięzłe określenie przedmiotu sprawy);
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3) datę dokonanej czynności;
4) określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko);
5) określenie podejmowanej czynności;
6) wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.
Z powyższego wynika, że funkcjonujący w niektórych urzędach system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) generuje taką metrykę automatycznie.
W instytucjach, które nie dysponują systemem EZD, metrykę sporządza się w formie tabeli, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do rozporządzenia, odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie.

Data wszczęcia lub znak sprawy.
Zwięzłe określenie przedmiotu sprawy.
3) Nazwisko, imię, stanowisko.
4) Wskazanie możliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. Dopuszcza się dodatkowe oznaczenie
dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.
1)
2)

Tabelę powyższą można wypełniać odręcznie lub w formie elektronicznej, dołączając jej
wydruk do akt sprawy po wykonaniu ostatniej
czynności w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Jednocześnie przepisy rozporządzenia przewidują, że wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu tworzenia metryk spraw w postaci
elektronicznej jest możliwe pod warunkiem:
1) zapewnienia ochrony metryk elektronicznych przed utratą przez okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten,
na którym zapisywane są dane bieżące;
2) zapewnienia jednoznacznego powiązania
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elektronicznych metryk z nieelektronicznymi
aktami spraw, do których się odnoszą;
3) 
możliwości niezwłocznego odnalezienia
i w razie potrzeby wydrukowania żądanej metryki.
Obowiązujące przepisy nie precyzują, kto powinien prowadzić metrykę. W związku z tym pojawiają się pytania, czy metrykę powinien prowadzić wyznaczony pracownik, czy też każdy
z pracowników, który uczestniczy w podejmowaniu czynności poprzedzających np. wydanie
decyzji administracyjnej powinien uzupełniać
metrykę. Optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza
w kontekście aktualizowania metryki byłoby, aby
prowadziła ją jedna wyznaczona do tego osoba.
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Rodzaje spraw, w których obowiązek
prowadzenia metryki jest wyłączony

Wprowadzając obowiązek zakładania metryki
sprawy, minister administracji i cyfryzacji jednocześnie określił, w drodze rozporządzenia4,
rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu
środków koniecznych do prowadzenia metryki
w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.
Wykaz ustaw stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, został
określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Wykaz ten zawiera 128 ustaw.
W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia
określono ponadto wykaz aktów stanowionych
przez organy Unii Europejskiej stanowiących
podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.
Wykaz rozporządzeń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek
prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest
określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Należy pamiętać, że wyłączenie obowiązku
prowadzenia metryki sprawy odnosi się nie tylko do spraw prowadzonych w pierwszej instancji, ale także do:

1) akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz
2) postępowań, o których mowa w art. 145,
154, 155, 156, 161, 162 i 163 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, tj. administracyjnych
postępowań nadzwyczajnych m.in. wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji.

Rodzaje spraw z zakresu oświaty,
w stosunku do których obowiązek
prowadzenia metryki jest wyłączony

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca
2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony wskazano dwa rodzaje spraw z zakresu
oświaty, w których nie ma obowiązku prowadzenia metryki sprawy. Są to sprawy, o których mowa w:
1) art. 9b ust. 4 pkt 2-4 ustawy – Karta Nauczyciela5 oraz
2) art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty 6
Przepis art. 9b ust. 4 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dotyczy nadawania w drodze decyzji administracyjnych
1) nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego przez organ prowadzący szkołę,
2) nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust.
2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela odpowiedniego stopnia przez właściwego ministra.
Nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 1 Karty Nauczyciela, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:
a) urzędach organów administracji rządowej,
b) kuratoriach oświaty,
c) specjalistycznej jednostce nadzoru,
d) 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz
okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrod-
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kami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz
szkołami przy zakładach karnych.
Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 3
Karty Nauczyciela, to nauczyciele urlopowani
lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych7, posiadający okres urlopowania lub
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata.
Biorąc powyższe pod uwagę, w zakresie nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego, obowiązek zakładania metryki nie został
wyłączony w sprawach nadawania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego
przez dyrektora szkoły.
Drugi rodzaj spraw z zakresu oświaty, w których wyłączony został obowiązek prowadzenia
metryki dotyczy spraw świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (art. 90n ust.
1 ustawy o systemie oświaty), w których wydaje
się decyzje administracyjne. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez radę gminy kierownik ośrodka
pomocy społecznej.

Rodzaje spraw z zakresu działalności szkoły
objęte obowiązkiem prowadzenia metryki

Na wstępie niniejszego opracowania wskazano, że w praktyce szkolnej metrykę sprawy
należy zakładać w aktach spraw rozstrzyganych przez dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia. Mając na uwadze wymienione wyżej wyłączenia,

obowiązek prowadzenia metryki w szkole dotyczy następujących spraw rozstrzyganych
przez dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej:
1) nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust.4 pkt
1 Karty Nauczyciela,
2) wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły –
art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
3) odroczenie obowiązku szkolnego – art. 16
ust. 4 ustawy o systemie oświaty
4) zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
lub inną formą wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – art. 16 ust. 8 ustawy
o systemie oświaty,
5) skreślenie ucznia z listy uczniów – art. 39
ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
6) odmowa udzielenia uczniowi zezwolenia
na indywidualny program lub tok nauki –
art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Należy zaznaczyć, że powyższy katalog spraw
szkolnych, w których istnieje obowiązek prowadzenia metryki sprawy nie ma charakteru zamkniętego. W działalności szkoły mogą pojawić
się również inne sprawy, które będą wymagały
wydania decyzji administracyjnej lub postanowienia, co do których istnieje obowiązek prowadzenia metryki sprawy, np. decyzja dyrektora
szkoły odmawiająca udostępnienia informacji
publicznej wydawana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej8.

Sięgnij do źródeł:
1 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100)
2 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
3 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 250)
4 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r., poz. 269)
5 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
6 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
7 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)
8 ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.)
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w szkołach dla młodzieży
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Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach to przede wszystkim okres ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Z pewnością zarówno uczniowie, rodzice,
jak również nauczyciele i dyrektorzy szkół zgodnie uznają, że jest to szczególnie trudny okres w pracy szkoły, ponieważ zapadają w tym czasie rozstrzygnięcia dotyczące klasyfikacji, promocji uczniów lub ukończenia przez nich
szkoły. Uczniowi przysługuje nie tylko prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana, ale także – w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach – prawo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. W poniższym komentarzu
przedstawiono zasady oraz tryb przeprowadzania ww. sprawdzianu i egzaminów w związku z klasyfikacją roczną, z nadzieją, że będzie on niezbędnym
kompendium wiedzy dyrektora szkoły z tego zakresu.

Sprawdzian wiadomości
i umiejętności
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności – zwanego dalej
sprawdzianem, egzaminu klasyfikacyjnego, oraz
egzaminu poprawkowego jest rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego powinien określać statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów ww. rozporządzenia.
Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-

nych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej
w przepisach ww. rozporządzenia.
Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia. Roczne oceny klasyfikacyjne
z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe
zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły.
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Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie
szkoły. Przepis powyższy (§ 11 ust. 9 ww. rozporządzenia) jest niezmiernie istotny w przypadku
konieczności podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji co do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Podstawa prawna
przeprowadzenia sprawdzianu

Przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych przewiduje, że uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
W praktyce szkolnej możliwość złożenia zastrzeżeń co do trybu ustalania oceny jest często
traktowania przez uczniów i rodziców niezadowolonych z ustalonej oceny jako prawo odwołania się od oceny. Tymczasem przepisy prawa nie
przewidują możliwości odwołania się od ostatecznej oceny ustalonej przez nauczyciela. Uprawniają
natomiast ucznia i rodzica do zgłoszenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadkach określonych w rozporządzeniu.
Określenie, że roczna ocena klasyfikacyjna
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oznacza,
że w procesie ustalania oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania został naruszony
tryb przewidziany przepisami rozporządzenia
lub zapisany w wewnątrzszkolnych zasadach
oceniania, np. nauczyciel nie zachował obowiązującego w szkole trybu i formy powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej lub nauczyciel uniemożliwił uczniowi ubieganie się o ocenę wyższą niż
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przewidywana. Należy podkreślić, że nie istnieje
powszechny katalog takich okoliczności. W każdym indywidualnym przypadku zadaniem dyrektora szkoły, do którego wniesiono zastrzeżenia, jest dokładne przeanalizowanie sprawy
i podjęcie decyzji co do konieczności (lub jej
braku) przeprowadzenia sprawdzianu.

Termin wniesienia zastrzeżeń

Zastrzeżenia są zgłaszane od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

Zasady przeprowadzania sprawdzianu

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję (w formie stosownego zarządzenia), która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Z powyższego wynika, że forma sprawdzianu
jest uzależniona od tego, czy zastrzeżenia dotyczyły rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, czy też rocznej oceny zachowania.

Skład komisji przeprowadzającej sprawdzian

W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych:
a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) 
dwóch nauczycieli z danej lub innej
szkoły tego samego typu prowadzących
takie same zajęcia edukacyjne;
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji powołanej do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu
wiadomości i umiejętności

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Dokumentowanie prac komisji

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b)termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,

c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół prac komisji stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
Należy pamiętać, że do protokołu prac komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dołącza się
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Ocena ustalona przez komisję

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem jednak § 21 ust. 1 rozporządzenia, które
przewiduje, że egzamin poprawkowy z zajęć może zdawać – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej – uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do zadań dyrektora szkoły związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
sprawdzianu należy w szczególności:
1) stwierdzenie, czy roczna klasyfikacyjna ocena
z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
2) 
poinformowanie ucznia lub rodziców, którzy
wnieśli zastrzeżenia o podjętej decyzji w sprawie,
3) uzgodnienie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) terminu sprawdzianu,
4) powołanie komisji do przeprowadzenia sprawdzianu,
5) możliwość podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia
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nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z udziału w pracy komisji powołanej do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych,
6) możliwość powołania innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne do
udziału w pracy komisji powołanej do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych,
7) akceptacja zadań (pytań) sprawdzających,
8) nadzór nad prawidłowością dokumentacji przebiegu sprawdzianu,
9) 
w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia – wyznaczenie terminu dodatkowego sprawdzianu.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności
w przypadku oceny uzyskanej w wyniku
egzaminu poprawkowego

Przedstawione wyżej zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.

Egzamin klasyfikacyjny
W jakich przypadkach przeprowadza się
egzamin klasyfikacyjny?

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uczeń może nie być
klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Należy podkreślić, iż powyższy przepis prze-
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widuje możliwość (a nie obowiązek) nieklasyfikowania ucznia z danych zajęć edukacyjnych,
jeżeli uczeń ten opuścił więcej niż połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania i w związku z tym nie ma podstaw do
ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej.
Jeżeli zatem nieobecności ucznia na danych
zajęciach edukacyjnych przekraczają połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania, ale uczeń posiada wystarczającą liczbę ocen cząstkowych do ustalenia mu
oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć, to można
klasyfikować tego ucznia bez przeprowadzania
egzaminu klasyfikacyjnego. Ostateczna decyzja
należy do nauczyciela danych zajęć, gdyż przepis nie nakłada obowiązku nieklasyfikowania
ucznia w przypadku opuszczenia przez niego
ponad połowy zajęć, lecz daje jedynie taką możliwość.
Przepisy § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia
stanowią, że uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Natomiast w przypadku ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
na wniosek tego ucznia lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Obligatoryjnie egzamin klasyfikacyjny, w świetle § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania, zdaje uczeń:
1) realizujący indywidualny tok nauki2;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą3
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany
dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia
artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto uczniowi
spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
Warto zaznaczyć, że na mocy tzw. ustawy rekrutacyjnej4 do ustawy o systemie oświaty został dodany art. 20zh, który przewiduje m.in.,
że w przypadku przechodzenia ucznia z jednego
typu publicznej szkoły do innego typu publicz-
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nej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin
klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie
przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.

Termin przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Należy zaznaczyć, że nie ma
możliwości wyznaczenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego przed klasyfikacyjnym zebraniem
rady pedagogicznej. O tym, czy uczeń będzie
nieklasyfikowany musi bowiem w pierwszej kolejności zdecydować – w drodze uchwały – rada
pedagogiczna.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.

Zasady przeprowadzania
egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki,
zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego jest uzależniony od ucznia, którego dotyczy.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia:
1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
2) 
nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, w stosunku do
którego rada pedagogiczna wyraziła zgodę
na egzamin klasyfikacyjny,
3) realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą przeprowadza komisja powołana
przez dyrektora szkoły (stosownym zarządzeniem dyrektora), który zezwolił na spełnianie
przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący
w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem
spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą
być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Dokumentowanie
egzaminu klasyfikacyjnego

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli – w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia:
nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieklasyfikowanego
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, w stosunku do którego rada pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny
oraz realizującego indywidualny tok nauki;
2) skład komisji – w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia
spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
5) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
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Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana.

Do zadań dyrektora szkoły związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
egzaminu klasyfikacyjnego należy
w szczególności:
1) w przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności – przyjęcie wniosku o przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego od ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów),
2) w przypadku ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, co do którego rada
pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny – uzgodnienie z rodzicami (prawnymi
opiekunami) i uczniem terminu egzaminu,
3) w przypadku ucznia realizującego indywidualny
tok nauki oraz spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą – uzgodnienie
z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem
terminu egzaminu,
4) wyznaczenie odpowiednio nauczycieli lub powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,
5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu klasyfikacyjnego,
6) nadzór nad prawidłowością dokumentacji egzaminacyjnej oraz dołączenie protokołu egzaminu
klasyfikacyjnego do arkusza ocen ucznia,
7) wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu
klasyfikacyjnego, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia.

Ocena ustalona w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego

Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 19 rozporządzenia, przewidującego możliwość
wniesienia zastrzeżeń w przypadku, gdy ustale-
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nie oceny nastąpiło z naruszeniem przepisów
prawa dotyczących trybu ustalenia oceny.
Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
cytowanego wyżej § 19 i § 21 ust. 1 rozporządzenia które przewiduje, że egzamin poprawkowy z zajęć może zdawać – począwszy od klasy
IV szkoły podstawowej – uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy

Podstawa prawna egzaminu poprawkowego

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
Przepis § 22 rozporządzenia stanowi, że uczeń
kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole
danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum,
jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły
podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto należy zaznaczyć, że rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu
do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole
co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne. W świetle § 18 ust. 1 rozporządzenia, ustalona przez nauczyciela roczna ocena
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klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Jednak zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Prawo do egzaminu poprawkowego

Z powyższego przepisu wynika, że do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Większa niż dwie
liczba ocen niedostatecznych pozbawia ucznia
prawa przystąpienia do tego egzaminu.
Należy również zaznaczyć, że uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie ma obowiązku
zdawania egzaminu poprawkowego, ponieważ
powołany wyżej przepis daje uczniowi prawo do
jego zdawania. Zatem, jeżeli uczeń chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, on lub jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni w tej sprawie wystąpić do dyrektora szkoły ze stosownym
wnioskiem. Do egzaminów poprawkowych mogą również przystąpić – na takich samych zasadach jak uczniowie klas niższych – uczniowie
z klas programowo najwyższych w poszczególnych typach szkół, ponieważ obowiązujące rozporządzenie nie przewiduje żadnych wyłączeń
w tej kwestii.

Termin przeprowadzania
egzaminów poprawkowych

Termin przeprowadzenia uczniowi egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły
najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Terminy zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określają przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.5
Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich, czyli w ostatnim tygodniu sierpnia, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się
w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Z powyższego
wynika, że egzamin poprawkowy dla uczniów

kończących np. liceum ogólnokształcące nie
może zostać przeprowadzony w ostatnich dniach
kwietnia lub w czerwcu. Przepisy rozporządzenia nie rozstrzygają, w jaki sposób należy liczyć
ostatni tydzień sierpnia, nie zawierają również
stosownej definicji tygodnia na potrzeby rozporządzenia. W mojej opinii ostatni tydzień sierpnia należy interpretować jako ostatnie 7 dni tego
miesiąca.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca
września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie
później niż do końca marca.

Zasady przeprowadzania
egzaminów poprawkowych

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły (w formie stosownego zarządzenia). W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący
w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący – może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Forma egzaminu poprawkowego

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,
zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

45

Prawo i edukacja

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe
egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania
przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń),
ma formę zadań praktycznych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują, jak
to niejednokrotnie praktykowane jest w szkołach,
że uczeń w wyniku egzaminu poprawkowego może
uzyskać najwyżej ocenę dopuszczającą lub dostateczną. Zakres zagadnień na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne
niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych
ocen klasyfikacyjnych w skali od 1 do 6.

Dokumentowanie
egzaminów poprawkowych

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy uczeń
otrzymał z danych zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną i przystępuje do egzaminu poprawkowego w arkuszu ocen w miejscu na wpisanie
oceny z danych zajęć wpisuje się ocenę niedostateczną. Natomiast ocenę z egzaminu poprawkowego wpisuje się w arkuszu ocen w miejscu
do tego wyznaczonym. Przykładowo w arkuszu
ocen przeznaczonym dla uczniów gimnazjum
jest to 28. wiersz. W miejscu tym, oprócz oceny
z egzaminu poprawkowego, należy również wpisać nazwę zajęć edukacyjnych, z których był ten
egzamin oraz datę jego przeprowadzenia.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów
przystępujących do egzaminów
poprawkowych

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (lub nie kończy szkoły) i powtarza klasę.
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Należy pamiętać o przepisie zawartym
w § 21 ust. 10 rozporządzenia, który przewiduje,
że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
W przypadku ucznia, który przystępował do
egzaminu poprawkowego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały
w sprawie wyników promocji tego ucznia.6

Do zadań dyrektora szkoły związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
egzaminu poprawkowego należy
w szczególności:
1)przyjęcie wniosku ucznia lub jego rodziców
(opiekunów prawnych) o egzamin poprawkowy,
2)ustalenie terminu egzaminu poprawkowego
i powiadomienie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych),
3) powołanie komisji egzaminacyjnej,
4) w przypadku rezygnacji nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w pracach komisji – powołanie jako osoby egzaminującej innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
6) nadzór nad prawidłowym sporządzeniem i przechowywaniem dokumentacji przebiegu egzaminu,
7) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności
ucznia – wyznaczenie terminu dodatkowego egzaminu nie później niż do końca września.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności,
egzamin klasyfikacyjny i egzamin
poprawkowy w szkołach niepublicznych

Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności, egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych przedstawio-

Prawo i edukacja

ne w niniejszym komentarzu mają zastosowanie
również do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 pkt
3 ustawy o systemie oświaty określa bowiem,
że szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli m.in. stosuje zasa-

dy klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
zawarte w rozporządzeniu w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

Sięgnij do źródeł:
1rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
2 art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
3 art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
4 ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 7)
5 § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
6 § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
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fot. archiwum

Na pytania Czytelników
odpowiada
Monika Rękawek

Zmiana nazwiska
a wymiana świadectwa
Czy na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie zmiany nazwiska można
wymienić świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej? Absolwent
ukończył szkołę w 2005 r. Złożył wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa
przedkładając decyzję o zmianie nazwiska.
W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych1, nie dokonuje się zmiany
imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez
szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po:
1) ukończeniu szkoły,
2) zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
3) zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
4) otrzymaniu dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe
– chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła
na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu
w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo,
dyplom lub zaświadczenie na nowe imię (imiona) lub nazwisko,
a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia – po przedstawieniu orzeczenia sądowego
i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego
na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.
W przypadku wskazanym w treści pytania zmiana nazwiska nie nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu
w sprawie zmiany płci, a na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie zmiany nazwiska. W związku z powyższym, w obowiązującym stanie
prawnym dyrektor szkoły nie ma podstawy prawnej do wydania świadectwa ukończenia szkoły lub duplikatu świadectwa na nowe nazwisko.
Warto jednak zaznaczyć, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie
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świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Projekt zmian został skierowany do konsultacji społecznych. Jedna z przewidywanych zmian obejmuje § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, dotyczący m.in. możliwości wymiany świadectwa na nowe w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska w wyniku
orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany
płci. Proponuje się uzupełnienie powyższego przepisu o możliwość
wymiany świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia również w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie zmiany imienia
(imion) lub nazwiska.

[krótko mówiąc]
W obowiązującym stanie prawnym decyzja administracyjna
w sprawie zmiany nazwiska nie stanowi podstawy do wydania
świadectwa ukończenia szkoły lub duplikatu takiego świadectwa na nowe nazwisko.

Nagroda jubileuszowa
w dwóch szkołach
Nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w dwóch szkołach. W jednej w wymiarze 13/18 oraz w drugiej w wymiarze 5/18. Szkoła, w której jest zatrudniony
w wymiarze 13/18 jest jego podstawowym miejscem pracy. W sierpniu 2014 r.
nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Czy obie szkoły będą
zobowiązane do wypłaty nagrody jubileuszowej, czy tylko ta szkoła, która jest
podstawowym miejscem pracy nauczyciela?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających
nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad
jej obliczania i wypłacania2 do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze. Nauczyciel zatrudniony równocześnie w dwóch szkołach uprawniony jest do nagrody jubileuszowej z każdego stosunku pracy. W każdej szkole bierze się pod uwagę poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia z wyłączeniem
okresów pracy trwających równocześnie.
Obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają bowiem prawa
nauczyciela do nagrody jubileuszowej wyłącznie w podstawowym
miejscu pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę, do okresów pracy uprawniających
nauczyciela do nagrody jubileuszowej danego stopnia w każdej
szkole, w której jest on zatrudniony, wlicza się wszystkie poprzed-

nio zakończone okresy zatrudniania nauczyciela oraz inne okresy
podlegające zaliczeniu do uprawnień pracowniczych na podstawie
odrębnych przepisów. W przypadku równoczesnego pozostawania
więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów. Jeżeli zatem
nauczyciel, o którym mowa w pytaniu zatrudniony jest dwóch
szkołach równocześnie, to okres pracy w jednej szkole nie jest
uwzględniany do okresów pracy w drugiej szkole. Zatem do okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej
wliczy się w pierwszej szkole wszystkie poprzednie i zakończone
okresy zatrudnienia oraz okres pracy w tej szkole. Natomiast do
okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej w drugiej szkole zaliczy się poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia
nauczyciela oraz okres zatrudnienia w tej szkole.

[krótko mówiąc]
Nauczyciel zatrudniony równocześnie w dwóch szkołach
uprawniony jest do nagrody jubileuszowej z każdego stosunku
pracy. W każdej szkole bierze się pod uwagę poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia z wyłączeniem okresów pracy
trwających równocześnie.

Ochrona przedemerytalna
Nauczyciel wychowania fizycznego, urodzony 12 marca 1953 r., zatrudniony
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 14/18, 12 marca
2014 r. skończył 61 lat. Z uwagi na brak wymaganych 20 lat pracy nauczycielskiej nie nabył uprawnień do emerytury bez względu na wiek, nie przysługuje
mu również prawo do świadczenia kompensacyjnego. Czy ze względu na wiek
nauczyciel ten jest już w okresie ochronnym przed wypowiedzeniem?
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy, pracodawca nie może
wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.3
Należy zaznaczyć, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został wydłużony na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw4, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla
mężczyzn urodzonych od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca
1953 r. wiek emerytalny wynosi co najmniej 66 lat i 9 miesięcy.5
Zatem nauczyciel, o którym mowa w pytaniu osiągnie wiek
emerytalny w grudniu 2019 r. Natomiast ochronie przedeme-

rytalnej zacznie podlegać po ukończeniu 62 lat i 9 miesięcy, tj.
12 grudnia 2015 r.
Na podstawie wskazanej wyżej ustawy zmieniającej z dnia
11 maja 2012 r. pracownicy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. byli
objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 Kodeksu pracy (ze względu na wiek) są objęci tą ochroną przez czas
do osiągnięcia wydłużonego powszechnego wieku emerytalnego.6
Do dnia 31 grudnia 2012 r. powszechny wiek emerytalny dla
mężczyzn wynosił 65 lat, co oznacza, że w dniu 1 stycznia 2013 r.
ochroną przedemerytalną objęci byli pracownicy mężczyźni, którzy do tego dnia ukończyli co najmniej 61 lat. Nauczyciel, o którym mowa w treści pytania, w dniu 1 stycznia 2013 r. nie był objęty
ochroną przedemerytalną, gdyż nie ukończył do tego dnia 61 lat.
Dlatego też zostanie objęty ochroną przedemerytalną 4 lata przed
ukończeniem powszechnego wydłużonego wieku emerytalnego, tj.
w grudniu 2015 r.

[krótko mówiąc]
W świetle obowiązujących przepisów nauczyciel, o którym
mowa w treści pytania nie jest jeszcze objęty ochroną przedemerytalną ze względu na wiek. Powszechny wiek emerytalny
nauczyciela urodzonego 12 marca 1953 r. wynosi 66 lat i 9 miesięcy. Zatem nauczyciel zostanie objęty ochroną przedemerytalną 4 lata przed ukończeniem powszechnego wydłużonego
wieku emerytalnego, tj. 12 grudnia 2015 r.

Odprawa nauczyciela
kontraktowego
Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w szkole na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku
nauczyciela języka niemieckiego. Z powodu braku godzin najprawdopodobniej
w maju otrzymam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będzie mi przysługiwała
odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły w razie 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 rozwiązuje
z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go
w stan nieczynny.
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę,
z którym rozwiązano stosunek pracy z wyżej wymienionych przyczyn, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
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z przyczyn niedotyczących pracowników, tj. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników7.
W świetle powołanej wyżej ustawy pracownikowi, w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,
przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących
przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty
15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
W związku z powyższym wysokość odprawy w sytuacji, o której mowa w treści pytania zależna będzie od stażu pracy nauczyciela i wyniesie od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia.

[krótko mówiąc]
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, z przyczyn określonych w art. 20
ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, wysokość odprawy uzależniona
będzie od tzw. zakładowego stażu pracy nauczyciela (tj. stażu
pracy w danej szkole) i wyniesie od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenie kompensacyjne
a urlop dla poratowania zdrowia
Czy nauczyciel, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego może
skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel ten nigdy nie
korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia i spełnia przesłanki niezbędne do
udzielenia mu tego urlopu.
Przepisy Karta Nauczyciela stanowią, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela
urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Jednak nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury
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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.8
Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych budzi użyte w powyższych
przepisach pojęcie nabycia uprawnień emerytalnych. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym utrwalony został pogląd, że spełnienie
przez nauczyciela warunków do przejścia na emeryturę, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2a Karta Nauczyciela (bez względu na wiek), 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.
Umożliwienie nauczycielom korzystania ze świadczenia kompensacyjnego zrodziło kolejne wątpliwości w kontekście prawa do
urlopu dla poratowania zdrowia. Obowiązujące przepisy nie precyzują bowiem, czy świadczenie kompensacyjne stanowi nabycie
uprawnień emerytalnych, o których mowa w art. 73 ust. 2 Karty
Nauczyciela. Należałoby przede wszystkim w sposób bezsporny
ustalić, czy świadczenie kompensacyjne jest rodzajem świadczenia emerytalnego. Niestety orzecznictwo sądowe w przedmiotowej
kwestii jest dość skąpe i niejednolite.
Na uwagę zasługuje jeden z wyroków z dnia 3 kwietnia 2013 r.
Sądu Rejonowego w Kłodzku – Sądu Pracy, sygn. akt IV P 248/12.
Zgodnie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym nauczycielka
była zatrudniona w szkole od 1 września 1979 r. 15 maja 2012 r.

wystąpiła do dyrektora szkoły z wnioskiem o udzielenie jej urlopu
dla poratowania zdrowia od 15 maja 2012 r. do 31 marca 2013 r.
zgodnie z orzeczeniem lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu
dla poratowania zdrowia. Dyrektor szkoły 21 maja 2012 r. złożył
odwołanie od powyższego orzeczenia lekarskiego do właściwego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
27 lipca 2012 r., po przeprowadzeniu badania lekarskiego, lekarz
orzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy stwierdził, iż
ze względu na stan zdrowia nauczycielka wymaga udzielenia urlopu
dla poratowania zdrowia od 28 lipca 2012 r. do 27 lipca 2013 r. Dyrektor szkoły udzielił jednak nauczycielce urlopu dla poratowania
zdrowia od 21 sierpnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. W związku z taką
decyzją, nauczycielka pismem z dnia 03 września 2012 r. zwróciła się
do dyrektora szkoły o wyjaśnienie przyczyn udzielenia jej krótszego
urlopu, niż wynika to z orzeczenia lekarskiego. W odpowiedzi otrzymała informację, iż zgodnie treścią art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela
urlop może być udzielony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa prawo do emerytury.
W ocenie dyrektora szkoły, skoro nauczycielka w dniu 21 kwietnia 2013 r. nabywa prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to jest to równoznaczne z nabyciem prawa do emerytury i skutkuje skróceniem urlopu dla poratowania zdrowia.
Sąd uznał za bezsporne, że nauczycielka zgodnie z orzeczeniem
lekarskim z uwagi na stan zdrowia winna otrzymać urlop dla po-

ratowania zdrowia od 28 lipca 2012 r. do 27 lipca 2013 r. W ocenie
sądu bezsporny był również fakt, że dyrektor szkoły udzielił nauczycielce urlopu od 21 sierpnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. oraz
to, że z dniem 21 kwietnia 2013 r. nauczycielka nabywa prawo do
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Sporna, zdaniem Sądu, pozostawała natomiast okoliczność, czy
skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia dla powódki jest uzasadnione nabyciem przez nią prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela, 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 prawo do emerytury, przy
czym przepis ten nie rozróżnia podstaw nabycia uprawnień emerytalnych, a więc dotyczy zarówno nabycia uprawnień emerytalnych
na zasadach ogólnych, jak i nabycia praw do emerytury nauczycielskiej szczególnej określonych w przepisie art. 88 ust. 1 Ustawy
Karta Nauczyciela. Zdaniem Sądu, przepis art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela odnosi się wyłącznie do uprawnień emerytalnych, a nie
innych świadczeń, jakim jest m.in. świadczenie kompensacyjne.
W ocenie Sądu świadczenie kompensacyjne nie jest prawem
do emerytury, bowiem z treści przepisu art. 8 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 97,
poz. 300) jasno wynika, że świadczenie to przysługuje maksymalnie do momentu nabycia przez nauczyciela uprawnień emerytalnych. Świadczenie kompensacyjne jest dla nauczycieli swoistą formą rekompensaty za odebranie tej grupie zawodowej możliwości
przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, zatem w przedmiotowej
sprawie dyrektor szkoły nie mógł skrócić należnego nauczycielce
urlopu dla poratowania zdrowia, bowiem spełnienie przez nauczyciela warunków do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia. Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności
faktyczne i prawne Sąd uwzględnił roszczenie nauczycielki i ustalił, że powódka nabyła prawo do urlopu dla poratowania zdrowia
w wymiarze jednego roku od 28 lipca 2012 r. do 27 lipca 2013 r.

[krótko mówiąc]
Obowiązujące przepisy prawa nie rozstrzygają kwestii podniesionej w pytaniu. W związku z powyższym, decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego należy do dyrektora szkoły, jako pracodawcy. Powołany
wyżej wyrok sądowy i przedstawione w nim argumenty mogą
być pomocne w podjęciu decyzji. Należy jednocześnie pamiętać, że od decyzji dyrektora nauczycielowi przysługuje prawo
odwołania się do sądu pracy.

51

Prawo na co dzień

Zwolnienie z opłaty
za wydanie duplikatu
Absolwent szkoły, przebywający aktualnie w zakładzie karnym, wystąpił
z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum.
Jednocześnie zwrócił się z prośbą o zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu, w związku z brakiem środków finansowych. Czy dyrektor szkoły jest
uprawniony do zwolnienia absolwenta z takiej opłaty? Jaka będzie podstawa
prawna zwolnienia?
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych9 w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do
świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która
otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument,
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu
świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
dyplomu lub zaświadczenia.
Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego
do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości
równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę
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wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.10
Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej 11 stanowiącym Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty
oraz zwolnienia, opłata skarbowa od legalizacji dokumentu wynosi 26 zł.
Należy zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych stanowią, że za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Z powyższego
wynika, że opłata za wydanie duplikatu świadectwa nie jest opłatą skarbową w myśl ustawy o opłacie skarbowej. Ustawa o opłacie
skarbowej jednoznacznie określa, że opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach nauki, szkolnictwa
i oświaty pozaszkolnej.12 Oznacza to, że zwolnienia od opłaty skarbowej przewidziane w ustawie nie mają zastosowania w przypadku
opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. Nawet uznając,
że opłata za wydanie duplikatu świadectwa jest opłatą skarbową
w rozumieniu ustawy o opłacie skarbowej, przypadek, o którym
mowa w pytaniu nie mieściłby się w katalogu zwolnień przewidzianych w ustawie.
W świetle ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od opłaty
skarbowej: 13
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne,
międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia
lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową
6) 
oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne

lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem
Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty
skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Mając powyższe na uwadze, według mojej opinii, dyrektor szkoły
nie może wydać duplikatu świadectwa szkolnego bez wcześniejszego
uiszczenia opłaty w wysokości 26 zł, pomimo trudnej sytuacji finansowej absolwenta. Przepisy oświatowe nie przewidują bowiem możliwości zwolnienia z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

[krótko mówiąc]
Według mojej opinii, przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości zwolnienia osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły z opłaty za wydanie duplikatu.

Uchylenie decyzji odraczającej
obowiązek szkolny
Rodzice dziecka 6-letniego, które od 1 września 2014 r. będzie objęte obowiązkiem szkolnym, złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego przedkładając stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor szkoły
wydał decyzję odraczającą obowiązek szkolny. Jednak rodzice po miesiącu od
otrzymania decyzji, wystąpili z pismem o uchylenie wcześniej wydanej decyzji
o odroczeniu obowiązku szkolnego, informując dyrektora szkoły, że zmienili
zdanie i zamierzają posłać dziecko do szkoły 1 września 2014 r. Czy dyrektor
szkoły może uchylić prawomocną już decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego?
Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego dyrektor szkoły podejmuje na podstawie ustawy o systemie oświaty.14 Ustawa o systemie oświaty nie określa przypadków, w jakich decyzja taka może
zostać uchylona lub zmieniona. Należy jednak pamiętać, że decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego jest decyzją administracyjną, w związku z tym w sprawie uchylenia lub zmiany takiej decyzji
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego15.
Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo,
może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. We wskazanych wyżej przypadkach właściwy organ wydaje decyzję w sprawie
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. W sytuacji opisanej
w pytaniu, dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeanalizowania

argumentów podniesionych przez rodziców, oceny przesłanek wynikających z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego,
a następnie wydania decyzji uchylającej wcześniejszą decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego lub decyzji odmawiającej uchylenia
takiej decyzji.

[krótko mówiąc]
Dyrektor szkoły, w przypadkach określonych w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, może na wniosek rodziców wydać decyzję o uchyleniu decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka.

Godziny ponadwymiarowe
dyrektora szkoły
Ile maksymalnie godzin ponadwymiarowych może realizować dyrektor szkoły?
Czy liczba godzin ponadwymiarowych możliwych do przydzielenia dyrektorowi
szkoły powinna stanowić 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
wskazanego dla nauczycieli w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, czy też do 1/2
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po obniżce dokonanej przez organ prowadzący?
W myśl art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej
pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W kwestii podniesionej w pytaniu występują dwie skrajnie odmienne interpretacje. Niektóre organy prowadzące ustalają, że dyrektorzy mogą realizować maksymalną liczę godzin ponadwymiarowych stanowiących ½ pensum wynikającego z art. 42 ust.
3 Karty Nauczyciela (np. w przypadku dyrektora realizującego
18-godzinne pensum, maksymalna liczba godzin ponadwymiarowych wynosi 9), inne natomiast liczbę godzin ponadwymiarowych odnoszą do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po obniżce dokonanej na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela
(np. dyrektor, któremu organ prowadzący obniżył tygodniowy
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obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych do 4 godzin, może realizować maksymalnie 2 godziny ponadwymiarowe).
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
w uchwale nr 2378/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. wyraziło pogląd,
że ograniczenie poziomu realizowanych godzin ponadwymiarowych, zawarte w treści art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela, zostało
ustalone na ½ ogólnie określonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin – bez odesłania do wymiaru „podstawowego”, podanego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Inne przepisy ustawy zawierają natomiast zasady modyfikacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Ustalony na ich podstawie
wymiar również należy traktować jako tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć w stosunku do tego nauczyciela, którego wymiar podlega modyfikacji względem ogólnych przepisów art. 42
ust. 3. Jednym z przepisów modyfikujących jest art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, na podstawie którego tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku
dyrektora, wicedyrektora lub na innym stanowisku kierowniczym
obniża się w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków
pracy, lub też zwalnia się tych nauczycieli w ogóle z obowiązku
realizacji zajęć. Ustalona (obniżona) przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – stosownie do kompetencji zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela – liczba godzin
stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektora,
wicedyrektora lub nauczyciela zatrudnionego na innym stanowisku kierowniczym.
W świetle art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela za dopuszczalną
liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub
na innym stanowisku kierowniczym należy zatem przyjąć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru ustalonego dla wymienionych nauczycieli w obniżonej wysokości na podstawie art. 42 ust.
6 Karty Nauczyciela.
Dodatkowo należy też odwołać się do aspektów celowościowych
wykładni analizowanych przepisów. Istotą ustawowego nakazu obniżania dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom zatrudnionym na stanowisku kierowniczym tygodniowego wymiaru
godzin zajęć jest zapewnienie im niezbędnego czasu i warunków
do kierowania i zarządzania jednostką. Dopuszczalna liczba godzin ponadwymiarowych powinna być zatem ustalana z uwzględnieniem obowiązków innych niż dydaktyczne, spoczywających
na dyrektorze czy wicedyrektorze szkoły, w następstwie realizacji
których ustalono im obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć.
Problem maksymalnej liczby godzin, które może realizować dyrektor szkoły była również przedmiotem zapytań poselskich, kierowanych do ministra edukacji narodowej. W odpowiedzi na pytanie poselskie nr 553, sekretarz stanu w resorcie edukacji podzielił
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powołane wyżej stanowisko RIO w Białymstoku, stwierdzając jednocześnie, że zadania dyrektora szkoły są określone ustawą Karta
Nauczyciela oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Z zadań określonych w wyżej wymienionych ustawach wynika,
że dyrektor szkoły lub placówki przede wszystkim pełni funkcję kierowniczą. Przepisy tych ustaw nakładają na dyrektora szkoły lub
placówki wiele zadań, które składają się na kierowanie szkołą. Obok
zadań ściśle związanych z samym zarządzaniem szkołą pojawiają
się także inne zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Należy też w tym miejscu wskazać, że w ramach obowiązującego czasu pracy dyrektor szkoły lub placówki może również
prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jednak
nigdy w pełnym wymiarze zajęć. Ustawodawca zresztą przewidział
w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który pełni inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, obniża
się w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub
zwalnia się go z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zasady udzielania i rozmiar zniżki określa organ prowadzący, tj. rada gminy, rada powiatu, a także sejmik
województwa. Organ ten przyznaje również zwolnienia z obowiązku
realizacji pensum przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Ze względu na liczbę zadań, które wynikają z pełnienia funkcji
kierowniczych w szkole, dyrektorowi i innym osobom na stanowiskach kierowniczych nie powierza się prowadzenia innych zajęć
i wykonywania czynności, które wynikają z zadań statutowych
szkoły, w wymiarze zgodnym z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy
Karta Nauczyciela. (…) Np. szkoła ponadgimnazjalna, która ma
powyżej 24 oddziałów. Pensum dyrektorów w takich placówkach
wynosi 3 godziny, jednakże w sytuacji, gdy mamy na przykład
dyrektora, który jest nauczycielem języka polskiego, wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o realizację tego przedmiotu na poziomie
liceum ogólnokształcącego, to liczba jego godzin jest wyższa niż
pensum dyrektorskie. I wiemy, że są takie przypadki, iż dyrektor
szkoły chciałby poprowadzić jedną klasę przez cały poziom edukacyjny, czyli na poziomie liceum ogólnokształcącego – od klasy
I, poprzez II, do III – aż ta jego klasa, którą się opiekuje i którą
uczy, zakończy swoją edukację egzaminem maturalnym. Wiemy
doskonale, że w takiej sytuacji naturalne będzie przyznanie takiemu dyrektorowi ok. 5 godzin z tego względu, że to jest mniej
więcej średnia liczba godzin zajęć na jednym poziomie z języka
polskiego, i wiemy, że już tutaj w tym momencie dojdzie do sytuacji, że ten dyrektor oprócz swojego obniżonego wymiaru, czyli
trzech godzin, które ma przyznane, będzie miał dwie godziny ponadwymiarowe.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, podziela zdecydowanie stanowisko regionalnej izby obrachunkowej i uważa, że odnośnie do dyrektorów
szkół, wicedyrektorów szkół, także tych nauczycieli, którzy w zastępstwie

pełnią funkcje kierownicze, nadgodziny – nie więcej niż pół etatu – powinny być obliczane od tak zwanego pensum, które np. dyrektor lub
wicedyrektor szkoły ma po zniżce, czyli w przypadku 3 godzin, jeżeli
chodzi o dyrektora w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, np. w dużych
szkołach, bo to jest zależne od wielkości szkoły, od typu szkoły, można
powiedzieć, dodatkowe pół etatu to jest 1,5 godziny, w zaokrągleniu do
2 godzin. Jeżeli chodzi o wicedyrektora w dużej placówce, to ten wymiar
to 7 godzin, i wtedy, gdy mówimy o godzinach ponadwymiarowych dla
wicedyrektora, powinno być to 3,5 godziny, czyli do 4 godzin – 3 albo
4 nadgodziny.

[krótko mówiąc]
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fot. archiwum

Zmiany w prawie oświatowym
przygotowała: Monika Rękawek

Wychowanie do życia w rodzinie – jednolity tekst
rozporządzenia
27 marca 2014 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395).
W załączniku do obwieszczenia ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2001-2012 czterema rozporządzeniami zmieniającymi. Jednolity tekst rozporządzenia nie wprowadza żadnych
zmian merytorycznych.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
w szkołach i placówkach specjalnych – jednolity
tekst rozporządzenia
27 marca 2014 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392).
Załącznik do powyższego obwieszczenia zawiera jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddzia-
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łach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489), z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia
2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.
U. poz. 981);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.
U. poz. 958).
Powyższy tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych
w treści rozporządzenia.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych – jednolity
tekst rozporządzenia
31 marca 2014 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).
W załączniku do obwieszczenia ogłoszony został jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych spo-

łecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 982);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 957).
Tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych w treści rozporządzenia.

Jednolite przepisy
w sprawie wynagrodzenia nauczycieli
31 marca 2014 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2014 r., poz. 416).
W załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), z uwzględnieniem zmian wprowadzanych do tego rozporządzenia od 2006 r. Przepisy ww. rozporządzenia w latach 2006-2013 były dziewięciokrotnie
nowelizowane. Tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych
w treści rozporządzenia.

Mniejsze wynagrodzenia egzaminatorów
1 kwietnia 2014 r. weszło w życie
z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem
1 września 2014 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu
maturalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 378).
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za
udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu

maturalnego (Dz. U. poz. 334) ustalone zostały nowe warunki wynagradzania egzaminatorów sprawdzających i oceniających sprawdzian
przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzamin
maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in. nowe wskaźniki procentowe służące do obliczania od roku szkolnego 2013/2014 wynagrodzenia egzaminatorów
zmniejszające o 5 proc. kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego.
Ponadto zmiany w zasadach wynagrodzenia egzaminatorów wynikają
z nowej formuły sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015 oraz nowej formuły egzaminu maturalnego.
Nowe stawki wynagradzania egzaminatorów ustalone powyższym
rozporządzeniem mają zastosowanie do wszystkich egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w 2014 r.

Kształcenie dzieci obywateli polskich za granicą –
tekst jednolity rozporządzenia
8 kwietnia 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 organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 454).
Załącznik do obwieszczenia zawiera jednolity tekst rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2010-2012 trzema rozporządzeniami zmieniającymi.

Ramowy program szkolenia kandydatów
na egzaminatorów – tekst jednolity rozporządzenia
9 kwietnia 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 ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r., poz. 468).
W załączniku do obwieszczenia ogłoszony został jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia
2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz
trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U.
Nr 70, poz. 600), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
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1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września
2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 216, poz. 1274);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz
trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
(Dz. U. poz. 945).
Tekst jednolity rozporządzenia nie przewiduje żadnych zmian merytorycznych.

Zmiany w kształceniu cudzoziemców
1 maja 2014 r. weszła w życie
ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650).
Przepis art. 474 ustawy o cudzoziemcach wprowadza zmiany w art.
94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie
kształcenia cudzoziemców w Polsce, m.in.:
1) wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych
szkołach, placówkach, zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oraz
sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych
świadczeń oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności;
2) w art. 94a ust. 2 rozszerza się kategorię osób uprawnionych do
bezpłatnej nauki o osoby posiadające kartę pobytu z adnotacją
dostęp do rynku pracy, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wprowadza się możliwość korzystania z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych dla osób wymienionych w art.
94a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób
niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli,
szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U.
z 2010 r., Nr 57, poz. 361), zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o cudzoziemcach, tj. do
30 kwietnia 2015 r.
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Zajęcia z etyki nawet dla jednego ucznia
1 września 2014 r. wejdzie w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
W uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia resort edukacji
podkreślił, że nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155
z późn. zm.) wynika z konieczności wykonania przez Rzeczpospolitą Polską wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce
(skarga 7710/02) i dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Najistotniejsza zmiana w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczy skreślenia zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy
międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.
Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu
uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Powyższa nowelizacja zapewni również możliwość udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej
w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku organizowania
zajęć z religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie
katechetycznym wymagane będzie zawarcie porozumienia organu
prowadzącego z właściwymi władzami zwierzchnimi kościoła lub
związku wyznaniowego.
W przypadku zajęć z etyki żadne porozumienie nie będzie konieczne.
Nowelizacja rozporządzenia doprecyzowuje jednocześnie formę, w której rodzice lub pełnoletni uczniowie będą wyrażali życzenie udziału w zajęciach z religii lub etyki (lub w obu zajęciach jednocześnie). W miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie
wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany. W związku z tym, że zmiany
wprowadzane niniejszym rozporządzeniem będą obowiązywać od
1 września 2014 r., oświadczenie w nowej formule będą składane
w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub (i) etyki.
Opracowano na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, www.rcl.gov.pl

