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Cuda świata
i inne scenariusze

Nowości prawa
oświatowego

W numerze

Multimedia

Przywróć zdjęciu piękno

GIMP to program do obróbki grafiki rastrowej. Pozwala na retusz zniekształconych
zdjęć np. lecącego ptaka, jest prosty
w obsłudze i co niemniej ważne bezpłatny.
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Technologie z głową i bez rewolucji

Nie wyrzucajmy pieniędzy na tanie urządzenia, które nie sprawdzą się w szkole
– radzi Dariusz Stachecki, wicedyrektor
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu, organizator ogólnopolskich Konferencji Administratorów
Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK).

Scenariusze zajęć

Orientacja zawodowa, Cuda świata, W magicznym świecie liter to kontynuacja rozpoczętego przed wakacjami cyklu autorstwa ekspertów Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
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Prawo i edukacja

Ustawa podręcznikowa

Na kilkudziesięciu stronach nasi czytelnicy znajdą informacje o najnowszych zmianach
w prawie oświatowym. Najwięcej miejsca poświęciliśmy tzw. ustawie podręcznikowej,
która przykuwa uwagę zarówno dyrektorów i nauczycieli jak i rodziców uczniów.

74

Prawo na co dzień

A w nim m.in. odpowiedzi na pytania: Czy do klasy pierwszej publicznej zasadniczej szkoły
zawodowej, dyrektor szkoły może przyjąć osobę pełnoletnią, tegorocznego absolwenta
gimnazjum, który w marcu 2014 r. ukończył 18 lat? Ile oddziałów powinien liczyć zespół
szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, aby obligatoryjne utworzyć stanowisko wicedyrektora? Na jakiej podstawie organ prowadzący powinien odwołać ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum, którzy są w trakcie kadencji,
w przypadku utworzenia od dnia 1 września 2014 r. zespołu szkół, w skład którego będą
wchodziły obie szkoły?

Reklama:
Jolanta Boruch,
jolanta.boruch@edufakty.pl
+ 48 503 853 263
Prenumerata:
prenumerata@edufakty.pl
prenumerata@uczenowoczesnie.pl
+ 48 503 853 263
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Epson L355, czyli zdalne i tanie drukowanie

Z każdego zestawu pojemnych tuszy można
wydrukować ok. 4 tys. stron monochromatycznie i 6,5 tys. stron w kolorze.
Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo i oryginalnym atramentom firmy Epson urządzenie
L355 umożliwia wykonywanie dobrych jakościowo wydruków, a w razie potrzeby można
liczyć na gwarancję i serwis przez 12 miesięcy
(lub 30 000 stron).
Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament jest w pełni zintegrowany z drukarką, aby
można było niezawodnie drukować w kolorze
bez zanieczyszczeń i kłopotów występujących
często w przypadku nieoryginalnych systemów
uzupełniania atramentu i pojemników z atramentem innych firm. Urządzenie L355 można
bardzo łatwo przygotować do działania: wystarczy napełnić je otrzymanym atramentem, włączyć i zalać system atramentowy. I już urządzenie L355 jest gotowe do drukowania.
L355 usprawnia pracę biura dzięki szybkości drukowania 9 stron na minutę*2 oraz
funkcji Epson iPrint pozwalającej na bezprzewodowe przesyłanie plików do wydrukowania ze smartfonów i tabletów w obrębie
biura. Ponadto nowa funkcja wielokrotnego kopiowania w urządzeniu L355 pozwala
na skopiowanie jednej strony od razu nawet
w 99 egzemplarzach, co jest bardzo przydatne, gdy trzeba szybko przygotować dokumenty na spotkanie.
Urządzenie L355 dobrze wkomponowuje się
w dowolne środowisko robocze, a jego pole powierzchni podstawy jest o 12 procent mniejsze
niż poprzednich modeli*4.
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Ju¿ż od 949 z³ł brutto!

Drukarka L300, czyli łatwe
i tanie drukowanie

Pojedynczy zestaw tych pojemnych tuszy wystarcza na wydrukowanie ok. 4 tys. stron czarnobiałych i ok. 6,5 tys. stron w kolorze, co przekłada się na wyjątkowo niski koszt wydruku
w przeliczeniu na stronę, zarówno w jednym,
jak i drugim przypadku.
Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo i oryginalnym atramentom otrzymają Państwo bardzo dobre jakościowo wydruki przy zachowaniu
bardzo niskich kosztów. Ponadto model L300
jest objęty 12-miesięczną (lub do 30 tys. wydrukowanych stron) gwarancją, więc w razie potrzeby można liczyć na serwis.

Reklama

Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament jest w pełni zintegrowany z drukarką, aby
można było niezawodnie drukować w kolorze bez
zanieczyszczeń i kłopotów. Z kolei prędkość drukowania 9 stron na minutę może usprawnić pracę
biura, szkoły czy uczelnianej administracji.
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Z projektorem współpracuje opcjonalny moduł interaktywny Epson ELP-IU03, który sprawia,
że każda powierzchnia staje się interaktywna.
Za pomocą dostępnego w zestawie pióra cyfrowego można tworzyć i zapisywać notatki oraz
dodawać informacje. Uzupełnieniem zestawu
jest odpowiednio dopasowane, opcjonalne mocowanie ścienne.
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Ju¿ż od 4199
wraz z modu³łez³łm
interaktywnym!

Ju¿ż od 759 z³ł brutto!
LenovoA7-50, czyli markowy
tablet w dobrej cenie

Epson EB 420 – projektor dla edukacji

Bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze projektor EB-420 to możliwość 3 w 1 – wyświetlenie obrazu, odtworzenie dźwięku i sterowanie
myszką.
Dzięki pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu ustawienie obrazu zajmuje zaledwie
kilka sekund.
Niskie koszty eksploatacji projektora EB-420
zapewniają szkołom ograniczenie wydatków.
Lampa Epson E-TORL, która emituje więcej
światła, zużywając mniej energii będzie działać
nawet 6 tys. godzin w trybie ekonomicznym.
Także filtr wyróżnia długa żywotność – nawet
5 tys. godzin, co oznacza lata bezproblemowego
działania.

Waży zaledwie 320 g, do tego jest cieniutki (zaledwie 10 mm) i dzięki wydajnemu procesorowi (Cortex A7 QC (MT 8382) 1,2GHz)
znakomicie sprawdzi się jako podręczna przeglądarka internetowa, aparat fotograficzny lub
kamera wideo.
Dodatkowo w tablecie zainstalowano odbiornik
GPS, który docenią przede wszystkim kierowcy.
Ten niewielki, siedmiocalowy tablet to dobre rozwiązanie dla szkół. Ze względu na multimedialność, możliwość komunikacji z innymi
urządzeniami może być doskonałym narzędzie
w pracy metodą projektu.
Dodatkowym atutem jest stosunkowo niska
cena, za urządzenie renomowanego producenta.
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Reklama

Zalety:
– Niska cena
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Ju¿ż od 429 z³ł

* Do ceny należy dodać koszt przesyłki. Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Lenovo G500. Laptop
zaprojektowany dla edukacji
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Stosowana w laptopach G500 matryca 15,6”
z podświetleniem LED, o rozdzielczości HD
(1366 x 768) zapewnia żywy obraz o wysokiej jasności w proporcjach panoramicznych 16:9. Dopełnieniem obrazu jest znakomita jakość dźwięku, którą zapewniają podwójne głośniki stereo
z technologią Dolby® Advanced Audio™ v2.
G500 został też wyposażony w porty USB 3.0.
Zapewniają one nawet 10-krotnie wyższą szybkość w porównaniu z wcześniejszymi protokołami USB.
Funkcja wideokonferencji to propozycja nie
tylko dla przedstawicieli firm, którzy muszą
mieć kontakt z całym światem o każdej porze dnia i nocy. Dzięki kamerze internetowej 1 M i mikrofonowi
zyskamy możliwość kontaktu z przyjaciółmi lub studiującymi daleko od domu dziećmi.
Dzięki systemowi OneKey® Rescue System
przywracanie systemu po zainfekowaniu wirusem lub wystąpieniu innych problemów technicznych to kwestia chwili.
Laptop Lenovo G500 pozwala również w łatwy sposób tworzyć kopię zapasową i skanować
system w celu wyszukania i usuwania wirusów.
Z kolei aplikacja zarządzania energią Energy
Management pomaga zachować dłuższą żywotność baterii i wykorzystuje zaawansowaną technologię oszczędzania energii, aby wydłużyć czas
pracy bez potrzeby ładowania nawet do 5 godzin.
Dzięki łączności WiFi 802.11 b/g/n, LAN
10/100 oraz Bluetooth® 4.0 wszędzie pozostaniesz w kontakcie ze światem.
W standardzie jest też system operacyjny
Windows 8.1 Pro
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Ju¿ż od 2399 z³ł!
wePresent – WiPG,
czyli precz z pajęczyną z kabli

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 on 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 (za pomocą 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.
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Ju¿ż od 1550 z³ł

Wokół szkoły

Rosną zarobki nauczycieli

O 3,6 proc. wzrosły średnio płace w sektorze
edukacji – podał GUS. Najwięcej, bo aż o nieco
ponad 5 proc. w placówkach prywatnych, w publicznych zaś o 2,5 proc. Jednak różnica w zarobkach wypada na korzyść szkół publicznych. Tam
przeciętne wynagrodzenie wyniosło na koniec
pierwszego półrocza 4260, 64 zł i było wyższe
o ponad tysiąc zł od przeciętnej płacy w placówkach prywatnych.

Komputery w szkołach.
Najgorzej w zawodowych

Już prawie 98 proc. szkół podstawowych dysponuje przynajmniej jedną pracownią komputerową – wynika z najnowszych danych GUS. Najgorzej pod tym
względem jest w zasadniczych szkołach zawodowych. Tylko w zaledwie 34,7 proc.
z nich znajduje
się sprzęt komputerowy. Tylko nieco lepiej
jest w liceach
profilowanych
(38,9
proc.)
i szkołach policealnych (48,8 proc.).
Ciągle wiele do zrobienia jest też w technikach i ogólniakach. W ponad
24 proc. z nich nie ma nawet jednej
pracowni komputerowej. Dostępu do komputerów w szkole nie ma też ponad 16 proc. gimnazjalistów.

NIK o wyprawce szkolnej.
Połowa pieniędzy niewykorzystana

Prawie połowa pieniędzy zaplanowanych
na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana – donosi NIK. Tym samym pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.Powodów było kilka. MEN zbytnio ścieśniło krąg
uprawnionych, gminy nieskuteczne informowanie o możliwości uzyskania wsparcia oraz nadmiernie biurokratyzowały proces ubiegania się

o pomoc. W badanym okresie realizacja programu w skali kraju nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. W 2012 r. udzielono pomocy 332 tys. uczniów, czyli 60 proc. uprawnionym
do otrzymania wsparcia, a w 2013 r. 386 tys.
uczniów (67 proc. uprawnionych). W badanych
latach wykorzystano odpowiednio 54 proc. (z zaplanowanych w 2012 roku 128 mln zł) i 55 proc.
(z zaplanowanych w 2013 roku 179,5 mln zł)
przeznaczonych na ten cel pieniędzy.
Na podstawie kontroli przeprowadzonej w województwie świętokrzyskim NIK stwierdziła,
że stosunkowo niski poziom realizacji programu
wynikał m.in. ze zbędnego formalizmu. Wymagano od rodziców nadmiernie szczegółowego udokumentowania sytuacji materialnej i życiowej
oraz zupełnie niepotrzebnie spełnienia
więcej niż jednego kryterium, warunkującego uzyskanie pomocy. Krótki czas wyznaczony
na składanie wniosków nie
pozwalał wielu rodzicom
na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji,
a pracownikom szkół
na pełną diagnozę sytuacji rodzinnej i życiowej
uczniów.
Obniżenie skuteczności pomocy w skali ogólnopolskiej wynikało jednak także
z przyjętych w rządowym programie rozwiązań, które automatycznie
wyłączyły część uczniów z grupy uprawnionych do uzyskania wsparcia. Np. w programie
na rok 2012 ograniczono możliwość korzystania z dofinansowania przez tych uczniów z klas
pierwszych szkół podstawowych, którzy pochodzili z zamożniejszych rodzin wielodzietnych.
Nie uwzględniono w programie także części
uczniów klas pierwszych z ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych, prowadzonych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska
oraz Ministra Obrony Narodowej.
Program nie stworzył warunków do skutecznej pomocy uczniom szkół zawodowych, nie
przewidywał bowiem możliwości refundowania
kosztów podręczników do kształcenia w zawodach. Z dofinansowania nie zawsze mogły skorzystać wszystkie rodziny znajdujące się w trudnej
wrzesień/październik 2014
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Wokół szkoły

sytuacji życiowej, gdyż do udziału w programie nie byli uprawnieni m.in. uczniowie słabosłyszący, a także uczniowie z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniowie z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera. Części przygotowanych
środków nie wykorzystano także z powodu braku szerokiej oferty wydawniczej podręczników,
przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych,
szczególnie dla uczniów z lekkim upośledzeniem
umysłowym oraz uczniów niesłyszących.

UNICEF alarmuje. Wojna odcięła połowę
dzieci od edukacji

Z około 60 milionów dzieci na świecie, które
pozostają poza systemem edukacji niemal połowa (30 mln) nie chodzi do szkoły z powodu konfliktów zbrojnych lub kryzysów humanitarnych.
Na skutek epidemii wirusa Ebola do końca roku zamknięte będą szkoły podstawowe i średnie
w Liberii i Sierra Leone. Tym samym w tym rejonie bez dostępu do edukacji pozostanie 3,5 mln
dzieci. – Dla dzieci, które są ofiarami różnego rodzaju kryzysów i katastrof, edukacja jest swego rodzaju ratunkiem – wskazują – Josephine Bourne
z UNICEF. – Nauka daje poczucie normalności,
pomaga przezwyciężać traumę. Jest to również
inwestycja, nie tylko w poszczególne dzieci, ale
w przyszłość całych społeczeństw.
(źródło: UNICEF)

Nowy rekord zgłoszeń nielegalnych
treści w internecie.

W pierwszym półroczu 2014 roku aż 4410 informacji o zagrożeniach w sieci trafiło do działającego w NASK zespołu Dyżurnet.pl, co
oznacza wzrost o 25 procent w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku.
W pierwszym półroczu
tego roku padł też drugi,
szczególnie niepokojący,
rekord. Wśród zgłoszeń
było aż 556 informacji,
które przez pracowników
Dyżurnet.pl zostały zakwalifikowane jako materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.
Nigdy wcześniej nie odnotowano takiej liczby zgłoszeń. Efektem

8

działań zespołu Dyżurnet.pl było przekazanie
29 zgłoszeń na policję. Aż 12 z nich dotyczyło
umieszczania na serwerach w Polsce materiałów
przedstawiających seksualne wykorzystywanie
dzieci. Odnotowano też 3 tego typu zdarzenia
w sieci TOR. Policja została również poinformowana o 8 przypadkach działań pedofilskich
polskich użytkowników sieci. Ponadto zespół
Dyżurnet.pl przekazał policji 6 incydentów
związanych z rasizmem oraz składaniem ofert
seksualnych osobom nieletnim.
Część otrzymywanych zgłoszeń dotyczy treści
nie naruszających prawa. 1410 zgłoszonych przypadków były to materiały z pornografią osób dorosłych. Polskie prawo zabrania rozpowszechniania
i publicznego prezentowania pornografii związanej
z przemocą lub z udziałem zwierząt. – Trafiające
do nas informacje nie zawsze dotyczą nielegalnych
treści. Cieszy jednak sytuacja, w której budzące
niepokój treści użytkownicy kierują bezpośrednio
do specjalistów, którzy mogą je właściwie zakwalifikować – dodaje Martyna Różycka z NASK.

W krajach dotkniętych konfliktami:
tT[LØX̓3FQVCMJDFƴSPELPXPBGSZLBǩTLJFK[PTUBPQPEQBMPOZDI [OJT[D[POZDIQS[F[QPDJTLJ [SBCPXBOZDIBMCP[BKǗUZDIQS[F[PEE[JBZ[CSPKOF
tQPOBET[LØX̓4USFGJF(B[Z[PTUBPXZLPS[ZTUBOZDIKBLPTDISPOJFOJFEMBQPOBEUZTPTØC
QS[FTJFEMPOZDIPTØC
tX̓QØOPDOPXTDIPEOJFK/JHFSJJVQSPXBE[POP
J̓[BNPSEPXBOPTFULJVD[OJØXPSB[JDIOBVD[ZDJFMJ X̓UZNQPOBEE[JFXD[ZOFL LUØSFOBEBM
D[FLBKǌOB̓VXPMOJFOJF
tOJFNBM̓NMOE[JFDJX̓4ZSJJ UKQPPXBE[JFDJ
X̓XJFLVT[LPMOZNOJFVD[ǗT[D[BSFHVMBSOJF
OB̓[BKǗDJBT[LPMOF
tPLPPT[LØOB̓6LSBJOJF[PTUBP[OJT[D[POZDI
MVCVT[LPE[POZDIQPED[BTPTUBUOJDIXBML
X̓LSBKV

Co istotne, dzięki pracy ekspertów Dyżurnet.pl,
aktywności internautów i administratorów aż 63
procent zgłoszonych treści udało się wyeliminować
z sieci w ciągu mniej niż 48 godzin od pojawienia
się informacji. W ciągu tygodnia udaje się doprowadzić do usunięcia 93 proc. nielegalnych lub niebezpiecznych treści.
(źródło: Dyżurnet.pl)

Sprzętowisko

Czytnik kontroli frekwencji w przedszkolu

Czytnik służy bieżącej kontroli frekwencji
dzieci w przedszkolu, przez co możliwe jest np.
automatyczne naliczanie należności.
Wystarczy zbliżyć do czytnika specjalną, spersonalizowaną kartę, a system automatycznie zarejestruje obecność dziecka. Posiadanie czytnika kontroli frekwencji nie jest obowiązkowe, ale
zdecydowanie ułatwia pracę kadry pedagogicznej.
Czytnik zdejmuje z nauczycieli obowiązek prowadzenia i ręcznego uzupełniania godzin wejścia
i wyjścia dziecka z placówki. Nauczyciel może całą swoją uwagę poświęcić dzieciom.
Więcej na www.dziensmyka.pl

Mentor: Tablica o przekątnej prawie 100”

Tej wielkości tablica sprawdzi się nawet na sali
gimnastycznej. Oprócz wielkiego ekranu w skład
urządzenia wchodzi oprogramowanie rozpoznające pismo odręczne, umożliwiające odtwarzanie
video (z możliwością: pisania na filmie), zrzuty
video, szybkie tworzenie figur geometrycznych.
Program to też biblioteka z załącznikami związanymi z przedmiotami szkolnymi a także współpracująca z większością formatów graficznych
Więcej na www.sklep.audiowizualne.pl

Samsung: bezprzewodowe drukowanie
ze smartfona

Nowe rozwiązanie Samsunga to wygoda
drukowania z urządzeń przenośnych bez konieczności użycia komputera stacjonarnego.
System Smart School Mobile Print obejmuje
aplikację do drukowania z urządzeń przenośnych, SecuThru™ Lite oraz SyncThru™ Admin i umożliwia zarówno nauczycielom, jak
i uczniom wygodne udostępnianie dokumentów, zdjęć i stron internetowych bezpośrednio
przy użyciu urządzeń przenośnych. Za jego
pomocą można również przesyłać i skanować
pliki do drukarek i bezpośrednio je drukować,
bez obaw o bezpieczeństwo.

Interaktywna nowość Epson

Nowy, interaktywny projektor Epson EB-595
Wi umożliwia dodawanie notatek bezpośrednio
na ekranie za pomocą palców lub nowych, interaktywnych piór. Co więcej, z urządzenia jednocześnie, mogą korzystać uczeń i nauczyciel.
Dzięki trybowi nanoszenia notatek bez użycia
komputera może pracować bez pomocy innych
urządzeń. Funkcja interaktywna nie wymaga
instalowania sterowników, a kalibracja wykonywana jest automatycznie.
Dzięki technologii 3LCD wyświetlany obraz
ma wysokie natężenie światła białego i barwnego, nawet w świetle dziennym.
Jak podaje producent znacznie wydłużono
też czas pracy lampy – nawet do 6 tys. godzin.

wrzesień/październik 2014
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Polub nas!
Zapraszamy do odwiedzenia
facebookowej strony magazynu

EduFakty – Uczę Nowocześnie.

wePresent, czyli pożegnanie
z kablami

Urządzenie 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.
Więcej na www.tedka.pl
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Rozmawiał:
Maciej Kułak

Technologie z głową
i bez rewolucji
Nie wyrzucajmy pieniędzy na tanie urządzenia, które nie sprawdzą się w szkole – radzi
Dariusz Stachecki.
Jak Pana zdaniem program rządowy Cyfrowa Szkoła
wpłynie na polską szkołę?

Pozostając przy temacie Cyfrowej Szkoły. Czego szkoły
potrzebują najbardziej? Rozmawia Pan z kolegami-dyrektorami. Jak oni oceniają przymiarki do programu?

Pilotaż pokazał, że szkoły, które przystąPo pierwsze, do dobrej jakości symetrycznego,
piły do programu z jakąś wizją odniosły sukces. Trochę nie podobał mi się model zakupu optycznego internetu, który umożliwi efektywsprzętu, nie wszyscy wiedzieli co chcą kupić, ne korzystanie z rozmaitych usług edukacyjnych
nie wszystkie zakupy były przemyślane. Często – wideokonferencji, wirtualnych muzeów, bibliopostawiono na przestarzałe technologie, nie tek cyfrowych, eksperymentów online, platform
dostrzegając potencjału tkwiącego w mobilno- edukacyjnych, czy choćby wspomnianych epości. Niestety widok laptopów porozstawianych dręczników. Przepustowość takiej sieci powinna
być na poziomie 100 Mb/s, a w perspektywie roku
na ławkach w otulinie z kabli był zbyt częsty.
Ale były też wzorcowe przykłady komplek- 2020 sięgać 1 Gb/s.
Priorytetem powinna też być budowa wydajnej
sowego wyposażenia, w tym znakomicie przygotowanejsieci. Dzięki temu możliwa będzie sieci szkolnej. Już dziś w wielu szkołach pracuje kilintegracja nowego i już użytkowanego sprzętu. kaset urządzeń, co sprawia, że oczekiwania wzglęInteresująco prezentuje się też drugi kom- dem sieci rosną i rosnąć będą.
Z tym wszystkim wiąże się też administrowaponent projektu, czyli Epodręczniki do kształcenia ogólnego. Pojawiła się wreszcie nowa nie i zarządzanie szkolną infrastrukturą informatyczną. Nie może się
koncepcja
cyfrotym zajmować nawych zasobów eduuczyciel informatykacyjnych. Twórcy
Technologia w szkole zmienia oblicze szkoły,
ki, gdyż on ma uczyć,
zabiegają również,
znacznie ułatwia pracę. A co najważniejsze
a nie administrować.
aby epodręcznik był
pozwala zmienić pracę szkoły za pomocą nowych
Potrzebna jest prodostępny dla każmetod nauczania. Metody podające zostają efekfesjonalna opieka,
dego, również dla
tywnie
zastąpione
tymi,
które
angażują
ucznia,
nawet zdalna, jeśliuczniów niepełnostymulują jego kreatywność i twórczość
mamy szczęście prasprawnych. Zgodcować na wydajnych
ność z WCAG 2.0,
łączach internetoale i prace nad możwych. Trzeba jednak
liwością wydrukowania podręcznika w języku Brajla zasługują pamiętać, że administratorem nie może być osoba
na uwagę. Epodręczniki, to jedyny tego typu przypadkowa. Obok wiedzy z zakresu sieci telekoi na taką skalę projekt w Europie, który w do- munikacyjnych, potrzebne jest również bogate dodatku sprowokował wydawców do poważniej- świadczenie edukacyjne.Szkolna sieć powinna być
szego potraktowania elektronicznego spo- także bezpieczna, a więc chroniona nie tylko przed
sobu przekazywania treści. To dobrze wróży atakami z zewnątrz, ale także z wewnątrz. Powinna
uczniom i nauczycielom, bo jużniczym grzyby gwarantować uczniom prywatność, ale nie anonipo deszczu pojawiają się nowe projekty nawią- mowość. Dobrą praktyką jest zatem zbudowanie
systemu autoryzacji, który pozwoli na indywidualzujące do treści elektronicznych.
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ny dostęp do sieci i przechowywaniedowodów aktywności ucznia w sieci. W ten sposób można każdemu zapewnić dostęp do takich usług, jakie są dla
niego przeznaczone. Bardzo ważna jest też kwestia
zabezpieczenia przed cyberprzemocą.
Dopiero po budowie odpowiedniej sieci powinniśmy myśleć o urządzeniach końcowych – takich
jak tablety, laptopy.

Doradza Pan ministerstwu w tej sprawie. Czy Pana
zdaniem resort dostrzega najbardziej palące potrzeby?
Wydaje mi się, że dostrzega, choć nie wszystko
zależy od MEN.Sam uczestniczę w różnych spotkaniach między resortowych lobbując na rzecz włączenia edukacji do programów infrastrukturalnych
m.in. do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
To szansa, by uporać się z problemem łącz internetowych w naszych szkołach.Trochę niepokoi mnie
zaś przekazanie środków finansowych do regionów. Urzędy marszałkowskie nie zawsze dobrze
definiują potrzeby szkół. I trochę boję się, że środki
te skierowane zostaną przede wszystkim do sfinansowania tzw. projektów miękkich lub zakup urządzeń końcowych. A te po trzech latach i tak będą
już do wymiany.

Czy te obawy podziela też resort edukacji?
MEN przygotowało specjalne rekomendacje
dla regionów, w których opisano jak optymalnie
zagospodarować środki finansowe. Oczywiście
to nie wystarczy, potrzebny jest stałymonitoring

i wsparcie. Podobnie jest z projektem epodręczniki. Nie wolno dopuścić do tego, aby projekt zakończył się po zbudowaniu platformy i umieszczeniu
na niej wszystkich podręczników do wszystkich
przedmiotów ogólnokształcących. Niezbędne jest
utrzymanie tych zasobów, ich aktualizacja i obsługa. Umożliwienie personalizacji dostępu oraz możliwość tworzenia własnego portfolio jest na wagę
złota. To jednak wymaga systematycznej obsługi.
Trzeba pamiętać, że epodręczniki będą miały olbrzymi zasięg. Szacuje się, że portal będzie obsługiwał 2 miliony użytkowników.

Placówka, której jest Pan wicedyrektorem, była wielokrotnie nagradzana. Ma w swym portfolio m.in. tytuł
Innowacyjnej szkoły. Od czego zacząć wyposażanie szkoły,
by nie zmarnować pieniędzy?
Od opracowania planu rozwoju szkoły, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne będą miały istotne miejsce. Czas realizacji powinien
być dostosowany do szkolnych możliwości. Trzeba
pamiętać, że edukacja nie lubi rewolucji, dlatego
przed nią przestrzegam. Nowe technologie należy
wdrażać krok po kroku, nie zapominając o zmianach mentalnych w kadrze nauczycielskiej. Trzeba
na nie mieć pomysł i przekonać do niego grono
pedagogiczne, bez wsparcia którego tak naprawdę
wiele się zrobić nie da.Równolegle trzeba budować infrastrukturę, o której wspominałem wcześniej. Ta powinna być w pełni profesjonalna. Nie
wyrzucajmy pieniędzy na tanie urządzenia, które
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nie sprawdzą się w szkole. Wiem to z doświadczenia, bo od prawie czterech lat nasi uczniowie
i nauczyciele korzystająz iPadów. Są one tak samo sprawne jak w momencie zakupu. Żartujemy
często, że można by przetrzeć ściereczką ekran,
postawić je na półkę i sprzedać jako nowe. Dla
porównania – w tym samym czasie trafiły do nas
trzy inne tablety, w ramachinnego projektu, i już
dawno dokonały żywota. Mimo że były mniej
używane. Przekonaliśmy się, że tanie nie znaczy
dobre ani trwałe.
Podobnie jest z infrastrukturą. Na przykład profesjonalny, wydajny router spisuje się lepiej niż 4
tańsze typu SOHO.
Trzeba pamiętać, ze szkoła to bardzo trudny, z informatycznego punktu widzenia, obszar.
Na bardzo małej powierzchni, jaką jest sala szkolna pracować powinno 30-50 urządzeń, a za ścianą obok drugie tyle. Często budynek szkoły jest
zlokalizowany w takim miejscu, że nakładają się
na siebie inne sieci osiedlowe, prywatne, które
mogą zakłócać pracę naszej. To wymaga systemowego podejścia do problemu oraz profesjonalnych
urządzeń. Sprzęt z hipermarketów zwyczajnie nie
nadaje się do pracy w szkole. Proponowałbym zacząć od naniesienia na plany budynku urządzeń
dostępowych do sieci komputerowej i wykonanie
odpowiedniej symulacji. Dobrze wykonane plany
sieci mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy i zbudować optymalną strukturę.
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A kolejne kroki. U Pana w szkole każdy nauczyciel zamiast
stosu papierów dźwiga laptop lub iPada. Podobnie
uczniowie. Jak zmieniła się edukacja dzięki technologicznym nowinkom?
W tej chwili już tylko iPada. W styczniu tego
roku udało nam się zakończyć proces wyposażania
nauczycieli w iPady. Każdy nauczyciel ma zatem do
swojej wyłącznej dyspozycji iPada, dzięki któremu
ma dostęp do dziennika lekcyjnego, poczty, kalendarzy, do wszystkich dokumentów szkolnych, do
podręczników, lektur, muzyki, materiałów filmowych, zdjęć i wiele innych. W iPadzie dostępne są
również aplikacje często wykorzystywane przez nauczycieli: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, aplikacje umożliwiające montażu wideo, słowniki, czy gry edukacyjne. To był
także wybór nauczycieli, woleli iPdy niż laptopy,
gdyż tego typu urządzenie zapewnia prawdziwą
mobilność, można go zabrać wszędzie, a długi czas
pracy baterii to dodatkowy plus.
Technologia w szkole zmienia oblicze szkoły,
znacznie ułatwia pracę. A co najważniejsze pozwala zmienić pracę szkoły za pomocą nowych metod
nauczania. Metody podające zostają efektywnie zastąpione tymi, które angażują ucznia, stymulują jego kreatywność i twórczość. To właśnie uczeń stoi
w centrum, uczy się, a nie jest nauczany. Nauczyciel
staje się trenerem, tutorem, przewodnikiem i nawigatorem. Ważna jest wiedza ucznia ale także jego
wytrwałość, samodzielność, wewnętrzna motywa-
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cja i kompetencje interpersonalne. Dzięki technologii nauczanie i uczenie się może być procesem
spersonalizowanym, może się odbywać w dowolnym czasie i przestrzeni. Takie metody jak metoda
projektu, Web Quest, czy Challenge Based Learning już na dobre zadomowiły się w szkole.

Dyrektorzy narzekają na braki finansowe. Bez pieniędzy
trudno zbudować innowacyjną szkołę. Jak wam udało się
zbudować innowacyjną placówkę?

Sam się dziwię jak… Pieniędzy budżetowych jest zawsze za mało, nawet na elementarne potrzeby. Nie mieszkamy w bogatej gminie,
jesteśmy szkołą publiczną. Jednak szkolnictwo
Czy nauczycielom ciężko było przejść z trybu kredowojest postrzegane przez nasze władze jako bar-długopisowego na klawiaturowo-dotykowy?
dzo ważny obszar. Sami też staramy się pozyskiMyślę, że nie. Przynajmniej w naszej szkole. wać środki, gdzie tylko się da: wynajmujemy saPo pół roku funkcjonowania dziennika elektro- le, organizujemy szkolenia, konferencje, kursy.
nicznego zapytałem, czy ktoś chciałby wrócić do Zgłaszają się do nas podmioty komercyjne, bo
poprzedniego systemu? Zamiast odpowiedzi usły- wiedzą, że mogą liczyć na fachową kadrę i nowoszałemśmiech. Wszyscy zgodnie przyznali, że nie czesny sprzęt, a my możemy wtedy przeznaczać
ma już odwrotu, że to znacznie ułatwia codzienną środki na zakup kolejnych urządzeń. Nie bez
pracę, pozwala wydajniej zarządzać czasem.
znaczenia jest też współpraca z rodzicami. Ci akPodobnie jest z wykorzystaniem technologii ceptują nasze pomysły,widzą efekt naszych stana lekcjach. Najważniejsze było, aby nauczycie- rań. Przecież zawsze beneficjentami wszystkich
le mieli odpowiednie
działań szkoły są ich
kompetencje, żeby podzieci. Pomaga nam
Dzięki technologii nauczanie i uczenie się może być
konali czasami nawet
Rada Rodziców, ale
procesem spersonalizowanym, może się odbywać
pewne obawy zwiąmożemy także liw
dowolnym
czasie
i
przestrzeni
zane z jej wykorzystaczyć czasami na poniem. Umiejętnie zormoc tych rodziców,
ganizowane szkolenia,
którzy prowadzą firzorientowane na rozwiązanie konkretnych proble- my i widząc nasze zaangażowanie chętnie wspiemów szybko przełamały te opory. Ponadto bar- rają naszą szkołę.
dzo istotna jest współpraca pomiędzy nauczyciePieniędzy oczywiście nigdy nie jest dość, ale
lami, wymiana doświadczeń, dzielenie się ze sobą tak poskładany budżet zapewnia nam podstawłasnymi pomysłami i odkryciami. Tak to działa wowy komfort. Będziemy też szukać rozmau nas i jestem przekonany, że w każdej innej szko- itych możliwości w projektach i liczymy, że mole może się stać podobnie. Nauczyciel musi przede że tym razem szczęście się do nas uśmiechnie
wszystkim widzieć wymierną korzyść z wdraża- i dzięki programowi Cyfrowa Szkoła uda nam
nego rozwiązania. To wdrożenie musi być po coś, się pozyskać środki. Dobrze wiemy jak je mąa nie samo w sobie. Jeśli tak będzie, to gwarantuję, drze wydać.
że się uda.

Dariusz Stachecki jest nauczycielem informatyki i wicedyrektorem Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu, wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu,
a także organizatoremogólnopolskich Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK)
w Nowym Tomyślu oraz publicystą magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie. Jest też egzaminatorem ECDL
i ECDL Advanced, egzaminatorem OKE, instruktorem Akademii Informatycznej Cisco, trenerem Ogólnopolskiej
Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple DistinguishedEducator (ADE) oraz Apple Professional Development
Trainer (APD), a także członkiem Zarządu Sekcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) ds. Edukacji
Informatycznej oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN. Autor rozwiązań i koncepcji, które przyniosły tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum
w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej w programie Partners in Learning (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie). Tytuł: Przyjaciel ECDL w PTI.
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Oszczędnie,wydajnie,ciekawie
Zazwyczaj w szkołach nie ma potrzeby budowania kilku klas wyposażonych w laptopy,
interaktywne tablice i innych drogie osprzęty. Często, by stworzyć multimedialną i do tego
tanią pracownię wystarczy projektor.
Jak pokazują badania ministerialnego Ośrodka Rozwoju Edukacji tylko 16 proc. klas jest wyposażonych w projektor. Tymczasem dobrze
dobrany, może być znakomitym narzędziem dydaktycznym, może zastąpić tablicę interaktywną,
a na wielu lekcjach wyręczyć komputery. Niestety urządzenie to ciągle traktowane jest jak zwykły wyświetlacz, kupowany na chybił trafił, bez
sprawdzenia żywotności lamp, ich wydajności
i prądochłonności, a przede wszystkim funkcjonalności. Wystarczy wybrać ciut lepszy sprzęt, by
zamienić zwykłą ścianę w multimedialną bibliotekę, pełną atrakcyjnych pomocy.

Dwa w jednym

Doskonałym przykładem takiego niedrogiego, trwałego i oszczędnego urządzenia jest co-

raz popularniejszy w szkołach model EB 420
firmy Epson. Popularny, bo oszczędny i wydajny. W dużej mierze to zasługa nowej, specjalnie
zaprojektowanej przez specjalistów Epson lampy (Epson E-TORL). Co ją wyróżnia? Przede
wszystkim to, że wytwarza więcej światła, zużywając mniej energii. Jak wskazuje producent,
urządzenie może działać w trybie ekonomicznym nawet przez 6 tys. godzin. Dla porównania
przeciętna żywotność lamp to 2-3 tys. godzin.
Niektórzy producenci zalecają ich wymianę już
po 1,5 tys. godz. Cena lampy waha się w przedziale od pięciuset do tysiąca i więcej złotych.
Oszczędności są więc niebagatelne. Kolejne złotówki zostaną w szkolnej kasie za sprawą bardzo
wydajnego filtra zamontowany w tym urządzeniu. Działa on bez potrzeby ingerencji serwisu

Info
Więcej informacji
o produktach firmy Epson:
www.epson.pl
X EB-420
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nawet 5 tys. godz.To zaś oznacza lata bezawaryjnego działania.
Epson bardzo usprawnił też zarządzanie projektorem. Można go podłączyć do sieci, aby
umożliwić zdalne sterowanie i monitorowanie
żywotności lampy, temperatury oraz innych
funkcji. Zysk to niższe koszty oraz krótszy czas
potrzebny do konserwacji.
Co nie mniej ważne model ten jest bardzo łatwy w obsłudze, także konfigurowanie odbywa
się w sposób intuicyjny. Ciekawostką jest funkcja wyświetlania 3 w 1 przez kabel USB. To kolejne udogodnienie dla prowadzącego lekcję, które umożliwia wyświetlanie obrazu, odtwarzanie
dźwięku i sterowanie myszką. Ustawienie obrazu
zajmuje kilka sekund dzięki pionowej i poziomej
korekcji geometrii obrazu.
Gdy jednak to tego urządzenia podłączymy
specjalny, interaktywny moduł (Epson ELP-IU03), lekcje będą jeszcze atrakcyjniejsze niż
z wykorzystaniem samego projektora. Moduł
bowiem sprawia, że każda powierzchnia staje
się interaktywna. Nie potrzeba do tego ekranu
czy tablicy, a często wystarczy kawałek białej
ściany. Za pomocą dostępnego w zestawie pióra cyfrowego można tworzyć i zapisywać notatki oraz dodawać informacje.

Druk to też oszczędność

Obrazy zrzucone z projektora (bądź innego
urządzenia) można wydrukować na oszczędnych i bardzo wydajnych drukarkach. Z wyborem optymalnej wielu dyrektorów ma jednak
problem. Zazwyczaj sugerują się ceną samego
urządzenia, a powinni przede wszystkim kosztami jego użytkowania. Wiele tanich drukarek
to jednorazówki, do których ciężko dobrać atrament lub toner. Wiele, także tych markowych,
kusi ceną zakupu ale odstrasza kosztami użytkowania (np. ceną zestawu tonerów sięgającą 700800 zł). O czym dowiadujemy się dopiero przy
pierwszej wymianie zasobników z tonerem lub
atramentem. Dlatego przed podjęciem decyzji
warto sprawdzić, ile rzeczywiście będziemy musieli zapłacić za drukarkę.

Atrament w modzie

I nie skreślać na starcie drukarek atramentowych, które coraz częściej wydajnością przebijają laserowe odpowiedniki. Wiele modeli może

pochwalić się jakością
druku, to są też bardzo tanie w utrzymaniu
(100 zł za komplet
tuszów). Doskonałym przykładem tego typu
urządzeń są modele z serii L firmy Epson. Wśród
nich na szczególną
uwagę zasługuje drukarka L800, przeznaczona
również do druku… zdjęć. Koszt standardowej odbitki (10x15 cm) to zaledwie 16 gr –
o kilkanaście groszy niższy niż w najtańszych laboratoriach foto. Wydajnością też bije na głowę
konkurencję. O jakości zdjęć drukowanych przy
użyciu L800 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.
W szkołach znakomicie sprawdzą się też inne
modele. L300 to bardzo ekonomiczna drukarka.
Pojedynczy zestaw pojemnych tuszów wystarcza
na wydrukowanie ok. 4 tys. stron czarno-białych
i ok. 6,5 tys. stron w kolorze (a dzięki zapasowemu zestawowi w zestawie startowym - nawet 12
tys. stron), co przekłada się na wyjątkowo niski
koszt wydruku w przeliczeniu na stronę, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku. Podobną
wydajnością może pochwalić się też inny model
z serii L. Epson L550 to wielofunkcyjne urządzenie, które dodatkowo umożliwia skopiowanie jednej strony nawet w 99 egz.

Info
Jak pokazują badania przeprowadzone przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, projektor jest na wyposażeniu
zaledwie 16 proc. klas

Te i inne urządzenia obejrzeć, wypróbować i zamówić można będzie na jednej
z największych, ogólnopolskich konferencji
edukacyjnych „Nowoczesne Technologie
Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły
i Administracji Publicznej”, która odbędzie
się 17-19 października 2014 r. w Zespole
Szkół Technicznych w Radomiu.
Serdecznie zapraszamy!

wrzesień/październik 2014
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Lekcje z Samsungiem
Rozmawiał:
Maciej Kułak

Skrojone na miarę potrzeb
Może czasem zamiast kilkunastu serwerów, w kilkunastu szkołach wystarczy postawić
jeden, dla całej gminy? Może zamiast kilku administratorów zatrudnić jednego, który
zadba, by wszystko było spójne i wydajne? Może czasem, zamiast kupować sprzęt,
wziąć go w leasing i po trzech, czterech latach mieć kolejny nowy pakiet urządzeń? –
wskazuje Katarzyna Węglińska, B2B Account Manager
Kraków ale też i inne miasta przygotowują strategię
budowy Smart City. Samsung mocno angażuje się
w podobne projekty. Czym jest Smart City?
To nowoczesna forma zarządzania miastem,
w której czynny udział biorą mieszkańcy.
To miasto inteligentne, bardzo dobrze zarządzane, doskonale zaplanowane, w którym żyje się
lepiej i na rozwój którego, największy wpływ mają mieszkańcy. Doskonałym przykładem takiego
Smart City jest Barcelona. I nie chodzi tu tylko
o elektroniczny system zarządzania np. komunikacją miejską, ale przede wszystkim detale
poprawiające komfort życia. Wyobraźmy sobie,
że idąc chodnikiem zauważymy niebezpieczną
wyrwę. Robimy zdjęcie i podłączamy je do specjalnej aplikacji na naszym smartfonie. W ułamku sekundy, o przeszkodzie zostaną poinformowane odpowiednie służby.Tak to wszystko może
wyglądać także w polskich miastach. Zainteresowanie projektem Smart City, które firmujemy
wraz z partnerami technologicznymi jest duże.
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Nad koncepcją Smart City pracuje m.in. Kraków. Jak może
wyglądać takie Smart City pod Wawelem lub np. w Łodzi?
Tak jak tego będą chcieli mieszkańcy. Wiem,
że to brzmi trochę jak bajka przyszłości, gdy
zestawiamy to wszystko z prozą życia – korkami, niewydolną komunikacją miejską, dziurami w chodnikach. Jednak dzięki technologiom
życie w naszych metropoliach może być milsze,
spokojniejsze, ciekawsze. Ale tylko, jeśli w budowę inteligentnych miast zostaną włączeni
ich mieszkańcy. To oni wiedzą najlepiej czego
w mieście brakuje. To oni powinni zdecydować,
czy w pierwszej kolejności powinien powstać
np. elektroniczne rozkłady jazdy na przystankach – dodatkowo zsynchronizowane z rozkładami lotów lub godzinami odjazdów pociągów
z najważniejszych stacji kolejowych – czy też
wspólny system zarządzania edukacją. Smart
City powinno być skrojone na miarę potrzeb jego mieszkańców.

Lekcje z Samsungiem

Katarzyna Węglińska, B2B Account Manager

ne najwyższym szczytom świata. Tu, już niedługo
będzie można zwiedzić wszystkie ośmiotysięczniki
świata, przygotować się na wyprawę, jednocześnie
ucząc się geografii i biologii, a w przyszłości także fizyki. Powstała tu też leśna ścieżka edukacyjna, a wszystkie eksponaty można oglądać z każdej
strony, dotykać, przy okazji poznając świat gór. Do
zwiedzania wykorzystywane są tablety i czujniki
umieszczane w pobliżu eksponatów. To prawdziwa innowacja, bo każdy ze zwiedzających w tym
samym czasie może uzyskiwać różne informacje
stojąc przy tym samym obiekcie.

Na jakim etapie są prace?
Jak na koncepcję inteligentnego miasta patrzą samorządy?
Myślałam, że nie będzie poważnego odzewu,
że prezydenci, burmistrzowie i wójtowie żyją
myślami o zbliżających się wyborach. Na szczęście tak nie jest. Naprawdę,wielu samorządowców patrzy w przyszłość – nie przez pryzmat
kadencji, ale długofalowo. To pokazuje jak samorząd dojrzał, a ludzie piastujący urzędy naprawdę troszczą się o swoich mieszkańców.
W samorządach nie brakuje młodych ludzi, którzy przenoszą wzorce z innych gmin, powiatów,
a nawet państw. Badają wskaźniki poziomu życia, pytają mieszkańców, konsultują z nimi zmiany. Rzeczywiście ten dialog jest widoczny.

A jakiego wsparcia potrzebują?
Przede wszystkim technicznego. To doskonale widać w edukacji. Wielu rządzących gminami unowocześnia szkoły. Problem w tym, że bez
żadnej koncepcji. Trzeba im wyjaśniać, że nie
wystarczy kupić sprzęt. On musi, niczym zestaw
klocków, pasować jeden do drugiego, stanowić
spójną całość.
Może czasem zamiast kilkunastu serwerów
w kilkunastu szkołach wystarczy postawić jeden
dla całej gminy? Może zamiast kilku administratorów zatrudnić jednego, który zadba, by wszystko było spójne i wydajne? Może czasem, zamiast
kupować sprzęt, wziąć go w leasing i po trzech,
czterech latach mieć kolejny nowy pakiet urządzeń? Technologie szybko się zmieniają i trzeba
brać to pod uwagę, także planując Smart City.
Doskonałym przykładem takiego planowania
jest położona u stóp Babiej Góry gmina Zawoja.
Powstaje tam multimedialne muzeum poświęco-

Gotowy jest system zarządzania i serwery, trwa
pisanie oprogramowania i zbieranie informacji. Do tego celu wykorzystane będzie archiwum
Polskiego Związku Himalaistów. To bogata baza, która znakomicie wypełni muzeum ciekawymi treściami.

Jaką role w projekcie pełni Samsung?
Wspomaga muzeum jako partner technologiczny. Dostarczyliśmy tablety i monitory wielkoformatowe. Służymy też wsparciem merytorycznym. Mamy nadzieję, że to wszystko
się będzie cały czas rozwijać, by już niedługo
można było tam też prowadzić lekcje. Edukacja to dla nas bardzo ważna dziedzina. Pomagamy szkołom wychodzić naprzeciw oczekiwaniom jakie przed uczniami stawiać będzie życie
w cyfrowym świecie.

Stąd pomysł na projekt Mistrzowie Kodowania?
Od jego startu minął rok, jakie wnioski?
To jeden z naszych sztandarowych projektów,
który popularnością przerósł najśmielsze oczekiwania. Dokładnie 28 sierpnia 2013 roku ruszyła pilotażowa edycja Mistrzów Kodowania, inicjatywy przygotowanej przez Samsung
Electronics Polska wraz z partnerami. Wówczas wzięły w nim udział 34 szkoły z całej Polski wskazane przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz
Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Przekonaliśmy się wówczas, że nauka podstaw
programowania w szkołach jest potrzebna
i pożądana przez uczniów. Dowodem była frewrzesień/październik 2014
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kwencja w pierwszej edycji programu, która
przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów – swój akces zgłosiło aż 120 szkół z całej
Polski. Prawie 5 tys. uczniów pod okiem 250
nauczycieli z 16 województw zgłębiało tajniki
języka programowania tworząc gry, aplikacje
i pokazy multimedialne w Scratch’u – intuicyjnej platformie stworzonej przez specjalistów
z renomowanego Massachusetts Institute of
Technology. Ta metoda nauki nie polega na
nudnym pisaniu niekończących się ciągów kodu. W Scratch’u młodzi mistrzowie przesuwają
klocki przypisane konkretnym funkcjom, widząc efekt swojej pracy w czasie rzeczywistym.

Wspieracie też szkoły zawodowe?
To ważny segment edukacji i niestety przez lata zaniedbywany, a dziś potrzebujący wsparcia
zarówno metodycznego jak i technologicznego. Poprzez udział w konferencjach, spotkaniach w szkołach i kongresach chcemy pokazywać dyrektorom i nauczycielom – jak nowe
technologie mogą poprawić jakość nauczania w szkołach technicznych. Wskazujemy też
gdzie szukać pomocy. A tej nie brakuje. Doskonałym przykładem są centra programowe
BMW. Pobrane aplikacje pozwalają z poziomu
tabletu na pełną diagnostykę auta, wspomagają wyszukiwanie awarii i tym samym pokazują
sposób naprawy. Uczniowie w technikach hotelarskich dzięki naszym rozwiązaniom mogą
się uczyć zarządzania profesjonalnymi obiektami. Wiele ciekawych propozycji mamy też np.
dla szkół fryzjerskich. Wśród nich są m.in.programy pozwalające dobrać fryzurę. Cały eksperyment odbywa się na tablecie – bez ryzyka,
że obiekt na którym eksperymentujemy wyjdzie rozczarowany. Zachęcamy do korzystania
z naszych doświadczeń i dedykowanych edukacji rozwiązań.
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Inteligentne miasta Europy
AMSTERDAM
Jako pierwszy w Europie miał miejską sieć WiFi.
Nie dziwi zatem fakt, iż miasto jest pionierem
jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań „smart city“
oraz „internetu wszechrzeczy“. Amsterdam
posiada systemy inteligentnego parkowania,
oświetlenia ulicznego i ostrzegawczego, a także
inteligentne sieci elektroenergetyczne. Dzięki
analizie informacji dotyczących ruchu ulicznego system dynamicznie reaguje na bieżącą
sytuację w mieście. Rozwiązania te znacznie
wpływają na podwyższenie komfortu życia
mieszkańców i poziomu ich bezpieczeństwa
oraz redukcję kosztów.
BARCELONA
Już niebawem będzie mogła pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów komunikacji miejskiej w Europie
Władze miasta wprowadziły testowo inteligentne przystanki autobusowe wyposażone w ekrany dotykowe, sieć WiFi oraz ekrany LCD, na których wyświetlane są informacje dla mieszkańców i turystów. Zebrane przez system informacje pozwolą na zmniejszenie czasu oczekiwania
oraz analizę zatłoczenia w środkach komunikacji. W stolicy Katalonii pojawiły się również
pierwsze inteligentne autobusy wyposażone
w sieć bezprzewodową. Barcelończycy mogą
także czerpać korzyści z systemu inteligentnego parkowania oraz oświetlenia drogowego.
Wszystkie te rozwiązania umocniają pozycję
Barcelony na rynku turystycznym i podnoszą
komfort życia mieszkańców.
NICEA
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców władze Nicei umieściły w jednym z popularnych centrów handlowych pierwszy punkt
wirtualnego kontaktu z urzędnikiem nazwany
‚Spot Mairie’.
Rozwiązanie to umożliwia spotkanie z przedstawicielem miasta i załatwienie potrzebnych
spraw w środowisku wirtualnym, bez potrzeby
odwiedzania urzędu. Rozmowa odbywa się za
pośrednictwem systemu Cisco TelePresence,
a komendy wprowadzane są za pomocą ekranu
dotykowego. Dodatkowo w ‚Spot Mairie’ można
wydrukować potrzebny formularz, a także
zeskanować i wysłać przygotowany wcześniej
dokument. Celem projektu jest ułatwienie
mieszkańcom kontaktu z urzędnikiem w miejscach często odwiedzanych takich, jak biblioteki czy centra handlowe. Władze Nicei planują
instalację kolejnych punktów „Spot Mairie”

Scenariusze zajęć
Autor:
Anna Suliga,
Ośrodek Doradztwa
Zawodowego ŁCDNiKP

Temat: Orientacja zawodowa
Wychowanie przedszkolne (dzieci 4 letnie)
Cele kształcenia

Cele ogólne:
dziecko poznaje wybrane zawody oraz zauważa
role zainteresowań w wyborze zawodu
Cele szczegółowe:
dziecko:
– rozpoznaje wybrane narzędzia pracy,
– dobiera narzędzie do zawodu,
– identyfikuje podstawowe czynności wykonywane w wybranych zawodach.

Metody kształcenia:

– pokaz,
– pogadanka,
– ćwiczenia.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wprowadza w tematykę zajęć.
2. Dzieci oglądają obrazki.
3. Nazywanie zawodów wykonywanych przez postaci przedstawione na obrazkach.
4. Kolorowanie narzędzi pracy poszczególnych
osób wg podanego wzoru.
5. Ćwiczenia poranne.
6. Przedstawienie zawodów wymienionych w wierszu T. Kubiaka, Kim będą (kucharz, krawiec, nauczyciel, lekarz, architekt) bez czytania wiersza.
Oglądanie krótkich filmów pokazujących poszczególne osoby przy pracy).
7. Łączenie w pary obrazków narzędzi pracy i obrazków przedstawiających osobywy konujące
dany zawód.
8. Zabawa ruchowo-naśladowcza: Dzieci w ustalony sposób przedstawiają ruchem prace osób
w danym zawodzie (nazwę podaje nauczyciel).
9. Zapoznanie z treścią wiersza I. Kubiaka, Kim
będą: (nauczyciel recytuje/czyta wiersz, dzieci
wskazują odpowiednie obrazki).

Wiemy!-woła Bolek, woła Lolek.
Dzisiaj uczy kotka Mruczka,
Duża – będzie uczyć w szkole.
A Irenka szmatkę bierze,
Tu przyszyje a tam utnie.
Gdy urośnie... Już zgadliśmy!
Bedzie szyła piękne suknie.
Zaś Martusia, ta malutka,
Bierze kredki – mądragłówka!
Dom rysuje. – też już wiemy!
Bedzie domy projektować.
10. Ćwiczenia słuchowe: wysłuchiwanie dźwięków wydawanych przez narzędzia i podnoszenie odpowiednich obrazków przedstawiających narzędzia.
11 Omówienie treści wiersza:
– Kim chcą być dziewczynki z wiersza?
– Co lubią robić?
12 Praca indywidualna – rysowanie na temat Jaki
zawód chciałbym/chciałabym wykonywać?

Pomysły
na lekcje,
pomysły
na zajęcia
Podstawówki
Starsi
uczniowe
Przedszkola

Kiedy Zuzia będzie duża,
Już nie będzie leczyć lalek,
A prawdziwa pani doktor
Wielkim zajmie się szpitalem.
A kim będzie Kasia?
wrzesień/październik 2014
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Scenariusze zajęć
Autor:
Hanna Derewlana,
Pracownia Edukacji
Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
ŁCDNiKP

Temat: Cuda świata
I etap edukacji (klasa III)
Cele kształcenia

Podstawówki
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Cele ogólne:
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł na określony temat oraz dokonywania ich selekcji,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowań uczniów światem przyrody, nauki
i techniki,
– kształtowanie umiejętności interpersonalnych:
współdziałania i komunikowania się w grupie,
– przygotowanie uczniów do prezentacji osiągnieć
własnych i grupy.
Cele szczegółowe:
uczeń:
– wyjaśnia znaczenie słowa rekord,
– tworzy propozycje określeń rozpoczynających
się cząstką „naj”, związanych z osiąganiemrekordów w różnych dziedzinach nauki, techniki,
przyrody,
– układa z rozsypanek sylabowych nazwy obszarów tematycznych,
– wyszukuje z rożnychźródeł (literatura popularnonaukowa, tekst przygotowany przez nauczyciela, strony internetowe) informacji adekwatnych do określonego zadania:
I grupa – rekordów, ciekawostek z życia zwierzątżyjącychwspółcześnie,
II grupa – rekordów i ciekawostek dotyczącychdinozaurów,
III grupa – rekordów i ciekawostek związanych
z wielkimi budowlami,
IV grupa – rekordów i ciekawostek o niezwykłych
środkach transportu,
– układa zadania tekstowe do danych liczbowych,
– rozwiązuje zadania tekstowe: układa formułę
rozwiązania, wykonuje poprawnie obliczenie,
redaguje adekwatna odpowiedz ,
– wykonuje ćwiczenia ruchowe według instrukcji nauczyciela,
– wyszukuje informacje z różnych źródeł, stanowiące odpowiedzi na pytania problemowe nauczyciela w określonym zakresie tematycznym:
zwierzęta, środki transportu, budowle,
– dokonuje selekcji informacji według kryteriów:

oryginalność, zgodność z tematyka, wymienia
się informacjami na określony temat z innymi
członkami grupy,
– angażuje się w wykonywanie zadań grupowych
związanych z: poszukiwaniem informacji i tworzeniem formy plastycznej: albumu/plakatu/gry
lub prezentacji multimedialnej, przestrzega zasad ustalonych w grupie, dotyczących sposobów
komunikowania się i podejmowania decyzji,
– prezentuje osiągniecia własne i swojej grupy w zakresie określonej tematyki, w wybranej
przez siebie formie,
– układa w grupie krzyżówkę , podając propozycje haseł,
– dokonuje samooceny własnej pracy oraz oceny zajęć.
Metody kształcenia (wg J. Krzyżewskiej)
– tworzenia i definiowania pojęć – burza mózgów,
hierarchizacji – promyczkowe uszeregowanie,
grupowego podejmowania decyzji – dyskusja,
pracy we współpracy – jigsaw,
– planowania pracy,
– ewaluacyjne – tarcza strzelnicza.
Metody kształcenia (wg W. Okonia)
– metody asymilacji wiedzy – praca z tekstem,
dyskusja,
– metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
– metoda problemowa, burza mózgów,
– metody waloryzacyjne – ekspresji plastycznej
i ruchowej,
– metody praktyczne – zadaniowa.
Wśród metod zaproponowanych w scenariuszu dominują aktywizujące – wg J. Krzyżewskiej takie, „w których
aktywność podmiotu uczącegosię znacznie przewyższaaktywność nauczyciela”. Ich celem jest pobudzenie
twórczejaktywności ucznia, zainspirowanie go do
poszukiwania, doświadczenia, samodzielnego wytwarzania wiedzy, wyboru informacji potrzebnych do generowania rożnychrozwiązań sytuacji problemowych.
Nauczyciel przestaje być ekspertem – przekazicielem
wiedzy. Pełni role: doradcy, animatora sytuacji edukacyjnych, przewodnika, obserwatora, uczestnika zajęć, inspiruje, wspiera, stymuluje ucznia.
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Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna jednolita
i zróżnicowana
Zadania przygotowane dla uczniów ukierunkowane są
przede wszystkim na prace grupowa. Wynika z tego, iż
dominującym w zajęciach modelem będzie „uczenie
się we współpracy”. Taki sposób uczenia się przynosi
wiele korzyści uczniom, m. in.: zwiększa odpowiedzialność za siebie i grupę oraz efekt pracy, stwarza możliwość wymiany doświadczeń poprzez: dyskusje, wyrażanie własnych sądów, poglądów, oceny, daje poczucie
bezpieczeństwa, przynależności do grupy, uczy współdziałania, wpływa na postrzeganie siebie na tle grupy,
mniej stresuje, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, staja
się ekspertami, wspierają się w wykonywaniu zadań,
każdy czuje się twórca sukcesu grupy

Środki dydaktyczne: rymowanka opracowana
przez autora scenariusza, napis w kole z wyrazem
naj, paski papieru, rozsypanki sylabowe z nazwami obszarów tematycznych, 4 stanowiska komputerowe, literatura z serii Świat w obrazkach np.
Rekordy zwierząt, Przyroda, Dinozaury i prehistoria, Transport, z serii Biblioteka wiedzy np. Niezwykłe zwierzęta, Niebezpieczne zwierzęta, z serii Encyklopedia najmłodszych np. Cuda świata,
Światzwierząt, z serii Świat wczoraj i dziś np. Siedem cudówświata, Statki powietrzne, Życie prehistoryczne, Jak żyły dinozaury, Jak pracują maszyny, karty pracy – Rekordy, materiał informacyjny
dotyczący ciekawostek na temat życiazwierząt,
wielkich budowli, niezwykłych środków transportu opracowany przez nauczyciela na podstawie różnychźródeł informacji, kartki papieru do
zadań matematycznych, długopisy, kartony, kredki, farby, masy plastyczne, pudełka, klej, nożyczki, kolorowy papier, pionki do gry, tekturki, kartki z hasłem krzyżówki – cuda świata, 4 kartony
z tarczami strzelniczymi.
(Nauczyciel może skorzystać z innych lub dodatkowych propozycji z literatury dziecięcej i popularnonaukowej zgodnej z tematyka zajęć .)

Przebieg zajęć:

I. Częśćwstępna
Zainspirowanie uczniów tematyka zajęcia:
1. Wysłuchanie przez dzieci, siedzących w kręgu na dywanie, rymowanki przedstawionejprzez nauczyciela:

W naszym niezwykłym, wspaniałym świecie
jest wiele cudów, poznać je możecie.
Dziś czeka Was, więc ciekawe zadanie
tajemnic świata odkrywanie.
2. Dokańczanie przez uczniów zdania Najbardziej interesują mnie tajemnice świata ... (np.
ssaków, dinozaurów, kosmosu, samochodów
...) – rundka w kręgu
Rundka w kręgu umożliwia uczniom sprecyzowanie
obszaru lub obszarów, który ich szczególnie fascynuje.
Stwarza możliwość ukazania swych zainteresowań
innym. Zachęcamy, ale nie zmuszamy dzieci do wypowiedzi. Możemy zaobserwować, którym dzieciom
sprawia trudność określenie takiego obszaru, a któremogą wymienić nawet kilka. Monitorujemy, aby kończeniezdania nie przerodziło się na tym etapie w dłuższą rozmowę lub prezentacje tylko 1 dziecka.

3. Przedstawienie uczniom celówzajęć, zaproszenie dzieci do poszukiwania informacji o rekordach w rożnych obszarach tematycznych:
– generowanie przez uczniów definicji pojęciarekord w oparciu o burze mózgów
Burza mózgów zwana także fabryka pomysłów, giełda
pomysłów została opracowana przez Alexa Osborna
w latach 60-tych. Polega na podawaniu rożnych skojarzeń do danego słowa w oparciu o wyobraźnie
i doświadczenie. Najczęściej przeprowadza się ja
w następujących etapach: wytwarzanie pomysłów, ich
ocena i analiza, wybór i zastosowanie w praktyce.
Zapraszamy dzieci do generowania pomysłów, razem
ustalamy wspólna definicje.

– tworzenie listy określeń rozpoczynających się
cząstka naj, ukierunkowujących dzieci na poszukiwanie informacji o ciekawostkach i rekordach w rożnych dziedzinach życia Na środku wykładziny znajduje się w wyciętym kole napis naj.
Każde dziecko otrzymuje pasek papieru, na którym zapisuje dalsza część wyrazu. Dokłada napis,
tworząc promyk słoneczka. Nauczyciel wspiera
dzieci w grupowaniu podobnych określeń , np.
największy, najmniejszy, najdłuższy, najkrótszy,
najwyższy, najcięższy, itp. (promyczkowe uszeregowanie ułatwia porządkowanie takich samych
nazw lub nazw o podobnym znaczeniu i wyeliminowanie powtarzających się określeń)
wrzesień/październik 2014
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– układanie przez wybrane dzieci z rozsypanek sylabowych nazw obszarów tematycznych, którymibędą się zajmować podczas zajęć: Niesamowite zwierzęta, Wielkie budowle, Niezwykłe środki
transportu
Obszary tematyczne można wybrać wg 2 kryteriów:
– w oparciu o wcześniej zdiagnozowane zainteresowania uczniów, które można poznać poprzez obserwacje, rozmowy z dziećmi w rankach, prezentacje przez
nie ulubionych książek, organizowanie dni hobbysty,
wystaw, sytuacji, sprzyjających wchodzeniu w role
w zakresie rożnychspecjalności lub zagadnień ,
– tworząc nowe grupy tematyczne w celu rozbudzania
ciekawości poznawczej uczniów innymi, mało dzieciom znanymi dziedzinami

– podjęcie decyzji przez każde dziecko, która grupa tematyczna jest najbardziej zainteresowane
(podział na grupy zadaniowe, w tematyce niesamowite zwierzęta utworzenie 2 grup: zwierzętażyjącewspółcześnie i dinozaury)
II. Część główna – wykonywanie zadań w grupach
1. Przygotowanie się do podjęcia zadań – organizacja pracy:
– ustalenie zasad obowiązujących w grupach (kodeksu pracy grupy),
– wybórliderów przez członków grup, podjęcie
decyzji związanych z pełnieniem innych funkcji
np. sekretarza, osóbwyszukujących informacje
ze stron internetowych itp., organizacja stanowisk pracy – zgromadzenie: literatury, wybranej
z „kącika dla ciekawskich”, materiałów papierniczych i innych potrzebnych grupie.
2. Wyszukiwanie informacji z rożnychźródeł (literatura, strony internetowe), ukierunkowanych
wskazówkami nauczyciela:
Grupa I
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie dotyczącym przedstawiciela ssaków, ptaków lub
owadów, odnotowywanie ich na przygotowanej
dla grupy karcie pracy – Rekordy Niesamowite
zwierzęta (np. najmniejszy lub największy, najszybszy lub najwolniejszy, najcięższy lub najlżejszy itp.)
Karta pracy może być dowolnie przygotowana
przez nauczyciela lub uczniów. Możezawierać np.
nazwę zwierzęcia, informacje , co jest w nim oryginalnego, jego ciężar, wzrost, długość, tylko dane
liczbowe lub dane liczbowe i opis słowny
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Grupa II
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie dotyczącym przedstawiciela dinozaurów, odnotowywanie go na przygotowanej dla grupy karcie
pracy – Rekordy Niezwykłe dinozaury.
Informacje, które może zawierać karta pracy np.
nazwa dinozaura, cechy np.: największy, najdłuższy, najwyższy, najmniejsze jajo itp.
Grupa III
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie
dotyczącym wielkich budowli, np.: wysokich
wieżowców, największych mostów, tuneli, najwyższych wież itp. i odnotowanie ich na przygotowanej dla grupy karcie pracy – Rekordy Wielkie budowle.
Informacje, które może zawierać karta pracy np.:
rodzaj budowli, nazwa, miejsce usytuowania, dane liczbowe itp.
Grupa IV
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie
dotyczącymśrodków transportu np.: samochodów, pociągów, samolotów, statków i odnotowanie ich na przygotowanej dla grupy karcie pracy
Rekordy Niezwykłe środki transportu.
Informacje, które może zawierać karta pracy np.:
rodzaj środka transportu, nazwa państwa, które je
wyprodukowało, dane liczbowe: np. wielkość, prędkość, liczbę pasażerów, która może przewieźć itp.
Zadanie, to ma wpływ zarówno na rozwijanie inteligencji lingwistycznej, jak i logiczno-matematycznej.
Szczególnie ważne może się okazać dla dzieci, u których słabo rozwinięta jest inteligencja językowa,
a lepiej matematyczna. Stworzenie sytuacji związanej
z poszukiwaniem liczb w tekście, zachęca te dzieci do
analizy treści i rozwijania umiejętności czytania
ze zrozumieniem.

3. Wymienianie informacji o wybranych rekordach
w obrębie danej grupy, uzasadnianie wyborów.
4. Układanie i rozwiazywanie zadań matematycznych z uwzględnieniem danych liczbowych występujących w przygotowanych przez uczniów kartach pracy – Rekordy. Dzieci w czasie określonym
przez nauczyciela układają w każdej grupie zadania
z treścią, starającsię wytworzyć, jak najwięcej pomysłów. Wspólnie weryfikują pomysły, pod kątem
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poprawności sformułowań i możliwości rozwiązania. Wspólnie decydują o wyborze 2 najciekawszych zadań . Zapisują je na karcie pracy, układają rozwiązania w postaci formuły matematycznej,
wykonują obliczenia i formułują odpowiedzi. Wymieniają się z inna grupa przeciwna, która sprawdza poprawność: sformułowania treści zadania
oraz jego rozwiązanie.
Dzieci rozwijają nie tylko myślenie logiczne, ale
i myślenie dywergencyjne poprzez tworzenie wielu
pomysłów na zadania
5. Reagowanie ruchem zgodnie z instrukcja nauczyciela – zabawa „Zagraj w naj ...” Nauczyciel
określa zasady zabawy: wydaje polecenia na przerwę w muzyce, podczas jej trwania dzieci wykonują określone ćwiczenia.
Gdy wypowie słowa najdłuższy pociąg i imię
dziecka – uczniowie tworzą pociąg rozpoczynając od wywołanego ucznia, poprzez ustawienie
się jedno za drugim i chwycenie rękoma za biodra poprzednika, w trakcie trwania muzyki poruszają sie po sali, gdy nauczyciel wypowie słowa
najwyższa wieża i wymieni imię dziecka – układa ono swoje dłonie na podłodze jedna na drugiej, kolejne dzieci dokładają do nich własne, tak
by powstała wysoka wieża, wykonują ćwiczeniedopóki brzmi muzyka, na słowa największy most
staja w jednym rzędzie, chwytając się za sąsiadujące ręce, dzieci stojące na końcach rzędu wykonują przysiad, dzieci stojące w środku wspinają
się na palce.
6. Rozwiazywanieproblemów przez grupy, sformułowanych w postaci pytań, w oparciu o analizę zgromadzonej literatury – przygotowanie się
do roli ekspertów
Grupa I – obszar Niezwykłe zwierzęta
Przykładowe pytania:
– Jakie cechy zewnętrzne zwierząt umożliwiają im
sztukę przetrwania?
– Dlaczego niektóre zwierzęta zasypiają na zimę?
– Jakie korzyści przynosi zwierzętom życie w stadach?
– Czym żywią się wybrane zwierzęta?
– Czy ryby mogą żyć bez wody?
– Jakiego rodzaju domybudują/zamieszkują wybrane zwierzęta?
Grupa II – Niezwykłe dinozaury
Przykładowe pytania:
– Dlaczego dinozaury wymarły?
– Które dinozaury były najgroźniejsze?

– Jaka bronią dysponowały dinozaury?
– Na jakie grupy można podzielić dinozaury ze
względu na środowisko życia, czym się one od
siebie różniły?
Grupa III – Wielkie budowle
Przykładowe pytania:
– W jaki sposób budowano wielkie budowle
w czasach starożytnych, a co ułatwia ich konstruowanie w czasach współczesnych?
– Gdzie znajdują się największe na świecie np. mosty, tunele, wieżowce?
– Z jakich materiałów buduje się wybrane budowle?
– Dlaczego i gdzie zbudowane są największe tunele?
– Czy wielkie budowle są bezpieczne? – uzasadnijcie
Grupa IV – Niezwykłe środki transportu
Przykładowe pytania:
– Jakie zadania przeznaczone są dla samolotów
i śmigłowców?
– Dlaczego poduszkowce i wodoloty pływają
szybciej niż łodzie?
– Co można przewozić największymi pociągami?
– W jakich krajach na świecie znajdują się najdłuższe podziemne sieci kolei?
Uczniowie wyszukują informacje, dokonują ich
selekcji, porównują zgromadzony materiał, uzupełniają wiadomości na określony temat poprzez
wymianę informacji uzyskanych z rożnych źródeł. Staja się specjalistami w danej dziedzinie.
Grupa ustala, w jaki sposób odnotowuje najważniejsze dane np. w formie graficznej, opisowej
mapy myśli itp., by je wykorzystać w kolejnym
dniu zajęć.
Dobór pytań i ich liczbę ustala nauczyciel odnoszącsię
do możliwości dzieci, czasu przeznaczonego na zadanie. Może przygotować więcej pytań , a dzieci wybiorą
z nich te, któresą dla nich ważne, interesujące.
Nauczyciel zapewnia uczniom odpowiedni materiał
dydaktyczny w postaci publikacji, opracowanych
na podstawie rożnych źródeł materiałów informacyjnych, wykazu stron WWW. Wspiera, ukierunkowuje
uczniów w miarę potrzeb. W zajęciu została zastosowana metoda Jigsaw.

Jej celem jest zachęcenie do aktywnego opanowania materiału przez scedowanie odpowiedzialności
na uczniów. Każdy uczestnik powinien staćsię ekspertem, który korzysta z wiedzy i umiejętności innych
członków grupy i poprzez swoja aktywność przyczynia się do osiągnieć zespołu – (J. Krzyżewska)
wrzesień/październik 2014
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7. Burza pomysłów w zespołach – jak wykorzystać zgromadzone informacje, by zaciekawić nimi inne grupy.
Nauczyciel proponuje zastanowić się nad forma
prezentacji zespołu w kolejnym dniu zajęć. Zachęca do przygotowania formy graficznej i słownej.
III. Część końcowa – Podsumowanie pierwszego dnia zajęć
1. Przygotowanie wystawki Cuda świata z wykorzystaniem kart pracy z zadaniami wykonanymi przez uczniów i zgromadzonej literatury.
2. Układanie 4 krzyżówek (każda grupa innej,
związanej z tematyka wykonywanych zadań),
tak by powstało rozwiązanie w pionie – cuda świata.
3. Określanie przez dzieci najciekawszych i najtrudniejszych zadań wykonywanych podczas zajęć.
4. Ocena przez każdą grupę aktywności, umiejętnościwspółdziałania przy wykonywaniuzadań
(np. z użyciem tarczy strzelniczej).
Dzień drugi
1. Przypomnienie, jakie zadania wykonywane były w dniu poprzednim, jakimi obszarami tematycznymi grupy się zajmowały.
2. Projektowanie w grupach formy graficznej
prezentacji, związanej ze swoim obszarem
np.: plakatu, albumu, makiety, gry planszowej,
krótkiej prezentacji multimedialnej. Grupy
dyskutują i wspólnie dokonują wyboru formy.
Ustalają zadania dla każdego ucznia. Wspólniedecydują, co chcieliby zamieścić w prezentacji, w jakiej kolejności. Zastanawiają się,
jakimi informacjami słownymi uzupełnić prezentacje. Tworzą plan działania.
3. Wykonanie prezentacji w formie graficznej.
Nauczyciel wspomaga uczniów w organizacji i realizacji działań w miarę potrzeb. Dostarczaniezbędnych materiałów.
4. Prezentacja grup
– przygotowanie miejsca ekspozycji,
– ustalenie w każdej grupie zakresu wiadomości,
które uczniowie chcieliby przedstawić, jako eksperci, innym grupom,
– określenie ról i zadań dla każdego członka grupy, tak by mógł on zaprezentować swoje osiągniecia, a jednocześnie przyczynićs ię do sukcesu całego zespołu,
– określenie kolejności prezentacji,
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– prezentacje grup eksperckich w wybrany sposób,
– samoocena i ocena przez pozostałe grupy.
W drugim dniu dzieci staja się ekspertami nie tylko
w swojej grupie, ale w całej klasie. Uczą się trudnej
sztuki prezentacji, w bezpiecznej dla siebie formie,
same decydując o swoim udziale. Wytwory prac
uczniów można wykorzystać tworząc kąciki zainteresowań w klasie, w bibliotece szkolnej, na spotkaniu z rodzicami, zorganizować ponowna prezentacje dla uczniów z innych klas
Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, ukierunkowane są na samodzielne uczenie się uczniów
i na wzajemne uczenie się w grupie. Rozwijają umiejętności społeczne: komunikowania się, podejmowania
decyzji, współdziałania, odpowiedzialności za wykonanie pracy. Przygotowują dzieci do pracy zadaniowej.
Zorientowane są na uczniów i ich możliwości, wymagają od nauczyciela pełnienia nowych ról, dużej elastyczności i podążania za dziećmi.

W kontekście zaprezentowanych zajeść wskazane
jest, by nauczyciel:
– systematycznie rozpoznawał zainteresowania uczniów,
– cyklicznie prowadził zajęcia ukierunkowane
na ich rozwijanie, nie tylko w ramach zajęćpozalekcyjnych, ale i zintegrowanych, zgodnie z potrzebami dzieci i założeniami podstawy programowej,
– przygotowywał uczniów do prezentacji swoich osiągnięć,
– stwarzał możliwości do promowania osiągnięć
dzieci w rożnych formach i w rożnych środowiskach,
– projektował zajęcia ukierunkowane na: prace zadaniowa, prace we współpracy tworzył sytuacje,
w których aktywny jest uczeń, a nie on sam,
– inspirował, stymulował, wspierał uczniów zgodnie z ich indywidualnym rozwojem.

Scenariusze zajęć
Autor:
Beata Wosin ska,
Pracownia Edukacji
Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
ŁCDNiKP

Temat: W magicznym świecie liter
Wychowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie)
Cele kształcenia

Cele ogólne
– rozwijanie funkcji poznawczych,
– rozwijanie twórczego myślenia
– doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
– kształtowanie umiejętności rzetelnego wywiązywania się z podjętych zadań.
Cele operacyjne:
dziecko:
– układa przynajmniej trzy wyrazy z rozsypani
sylabowej do podanych obrazków, rozwiązuje
przynajmniej dwa rebusy obrazkowo-literowe,
– wygłasza twórcze opowiadanie na podstawie
wylosowanych czterech obrazków i pięciu wyrazów,
– konstruuje przynajmniej trzy poznane litry
z kreatywnych drucików,
– przekształca wg własnej inwencji znak graficzny
w dowolna formę,
– współdziała z innymi dziećmi podczas wykonywania zadań przestrzegając ustalonych zasad, wykonuje zaproponowane zadania do końca.
Metody kształcenia (w oparciu o podział wg M.
Kwiatkowskiej):
Czynne:
- zadań stawianych do wykonania,
- samodzielnych doświadczeń.
Słowne:
- rozmowa
- instrukcje, objaśnienia.
Percepcyjne:
- pokaz,
- obserwacja.
Metody i techniki twórcze (w oparciu o podział
wg E. Necka):
- przekształcenia,
- bricolage.
Elementy pedagogiki zabawy:
– zabawy integracyjne
Formy organizacyjne: z cała grupa , w zespołach,
indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, walizka, różno-

Przedszkola

rodne przedmioty, emblematy dla każdego dziecka, koperty dla zespołów, karta pracy, rozsypanka
sylabowa, szyfrogram, rebusy obrazkowo- literowe, zestaw obrazków, kreatywne druciki ołówki,
kleje, kredki...
Przebieg zajęć:
I.
1. Zabawa integracyjna Imię do imienia- dzieci
stojąc w kręgu rzucają miękki przedmiot, np.
maskotkę mówiąc swoje imię i imię osoby, do
której rzucają zabawkę. Rekwizyt może imitować np. ciężka paczkę, kłującego jeża, piękny
kwiat itp.
2. Zabawa ruchowa Krótkie polecenia przy
muzyce - dzieci poruszają się w rytm muzyki,
z chwila, gdy muzyka milknie, nauczyciel podaje polecenie do wykonania np.: uściśnij jak najwięcej dłoni, dotknij czegoś twardego, znajdź
przedmiot zaczynającysię np. na głoskę b itp.
II.
1. Zabawa dydaktyczna Magiczna walizka - dzieci
siedzą przed tablica, na której znajduje się szyfrogram. Chętne dzieci rozwiązują działania matematyczne, wspólnie odczytują hasło, które otwiera
magiczna walizkę. W środku znajdują się różne
przedmioty. Dzieci grupują przedmioty wg określonych kategorii np. wg przeznaczenia, liczby sylab, głosek, itp.
2. Praca w zespołach (zadania o zróżnicowanym
stopniu trudności) utworzenie zespołów wg wcześniej otrzymanych emblematów. Odszukanie koperty z odpowiednim oznaczeniem Dzieci wykonują zadania:
- układają wyrazy z rozsypanki sylabowej do podanych obrazków,
- rozwiązują rebusy obrazkowo-literowe przedstawiając rozwiązanie poprzez narysowanie odpowiedzi,
- tworzą twórcze opowiadania na podstawie wylosowanych wyrazów i obrazków,
- konstruują znane litery z kreatywnych drucików. (Prezentacja przez zespoły wykonanych pracy).
wrzesień/październik 2014
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3. Zabawa ruchowa „Idziemy -stop:” - dzieci stoją w rozsypce, na hasło „idziemy” wszyscy poruszają się w dowolnych kierunkach, na hasło
„stop” wszyscy zatrzymują się, przybierając dowolna pozę. Każdy z uczestników może powiedzieć „idziemy” oraz stop.
4. Zabawa twórcza „Kreatywne rysowanie” - dzieci przekształcają napisana, wielka, drukowana
literę wg własnej inwencji w dowolna formę:
przedmiot, obiekt itp. (prezentacja prac – zorganizowanie wystawy)
III.
1. Zabawa na pożegnanie „Masaż relaksacyjny”dzieci dobierają się w pary, wykonują masaż
wg podanej instrukcji:
– Słońce grzeje - dzieci rozgrzewają dłonie, silnie
pocierając jedna o druga i przykładają do pleców siedzącego przed nim kolegi
– Kroczą słonie - dzieci wolno i ciężko uderzają
w plecy kolegi na przemian prawa i lewa dłonią
– Biegną konie po betonie - dzieci przebierając palcami szybko przemieszczają dłonie we wszystkich kierunkach na plecach kolegi
– Ida panie na szpileczkach - dzieci uderzają czubkami palców w plecy kolegi
– Płynie sobie kręta rzeczka - dzieci ruchem falistym przesuwają synchronicznie dłonie z góry
na dół pleców kolegi
– Pada bardzo drobny deszczyk - dzieci uderzają
szybko opuszkami palców w plecy kolegiCzujesz dreszczyk - dzieci palcem wskazującymprzesuwają po szyi kolegi, a następnie łaskoczą
powyżej talii
2. Podziękowanie za aktywny udział na zajęciach,
podsumowanie.
Zaprezentowany scenariusz jest propozycja zajęć dla dzieci 6–letnich, które osiągnęły gotowości do nauki czytania w wymiarze psychomotorycznym, słownikowo-pojęciowym, oraz
motywacyjnym. Przedstawiona sytuacja edukacyjna jest podsumowaniem cyklu zajęć, podczas
których dzieci zostały wprowadzone w świat liter. Zaprojektowane zajęcie zostało wzbogacone
również ćwiczeniami, którychgłównym celem
było rozwijanie twórczego myślenia w sferze
językowej oraz plastycznej. W celu optymalnego uczenia się przez dzieci zastosowano przede
wszystkim metody czynne ukierunkowane na
wykonywanie zróżnicowanychzadań w zespole
lub indywidualnie.
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Bricolage: technika ta polega na tworzeniu nowej rzeczy, opowiadania, dzieła artystycznego przy użyciu
zastanych elementów składowych.
Przekształcenia: technika ta polega na modyfikacji np.
symbolu, znaku graficznego, przedmiotu w element
składającysię na inny przedmiot, zjawisko, obiekt.

Samouczek

Przywróć zdjęciu piękno
GIMP to program do obróbki grafiki rastrowej. Pozwala na retusz zniekształconych zdjęć np. lecącego ptaka, jest prosty w obsłudze i co niemniej
ważne bezpłatny.

tekst:
Anna Koludo
Łódzkie Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego
Katarzyna KoludoDurkiewicz
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 13 w Łodzi

Wielu z nas nauczycieli poszukuje najlepszego sposobu zaprezentowania treści kształcenia, tak
by były interesujące i inspirujące dla naszych podopiecznych. Dlatego coraz częściej do ilustracji naszych wykładów wykorzystujemy fotografie zrobione w parku, lesie, podczas edukacyjnych wypraw.
Zdarza się, że te na których nam najbardziej zależy wyszły niewyraźne, źle skadrowane.Można nadać
im odpowiedniego blasku, wykorzystując do tego profesjonalne programy graficzne. W większości
przypadków są to drogie aplikacje, choć zdarzają się wyjątki.Jednym z nich jest bezpłatny GIMP.
Na przykładzie retuszu fotografii papugi pokażemy jak wykorzystać zalety programu w pracy
z nieudanymi zdjęciami.

http://www.gimp.org/
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B Kadrowanie zdjęcia
Pozwoli nam pozbyć się niepotrzebnych jego fragmentów. Aby tego
dokonać należy:
tPUXPS[Zǎ[EKǗDJFX̓programie GIMP,
tXZCSBǎX̓Przyborniku narzędzie Kadrowanie (narzędzie to̓jest
widoczne na̓załączonym rysunku),
tQS[Zwciśniętym lewym przycisku myszy, zaznaczyć wybrany fragment zdjęcia,
tKFȈFMJefekt kadrowania jest zadowalający potwierdzić klawiszem
Enter,
tKFȈFMJFGFLULBESPXBOJBOJFPCFKNVKFXZCSBOFHPPCT[BSV[EKǗDJB 
można go zmodyfikować przeciągając myszką aktywne pola
OB̓PCXPE[JF[B[OBD[POFHPPCT[BSV B̓następnie potwierdzić efekt
klawiszem Enter. Efekt kadrowania jest już gotowy.
X Kadrowanie zdjęcia

C Poprawa kolorystyki
1BQVHB UP̓QUBLOBKD[ǗǴDJFKP̓LPMPSPXZNVQJFS[FOJV8BSUPCZPCZUǗLPMPSZTUZLǗ[BQSF[FOUPXBǎOB̓GPUPHSBGJJ8̓QS[ZQBELVXZLPOBOJB[EKǗDJBQS[Z[ZNPǴXJFUMFOJV KFHPLPMPSZTUZLB
może być złej jakości. Program umożliwia kilka sposobów wydobycia kolorów zdjęcia. Jednym
[̓OJDIKFTUXZLPS[ZTUBOJFGVOLDKJPoziomy%MBVLB[BOJBXJFMPǴDJCBSXOB̓GPUPHSBGJJTUPTVKFTJǗ
[BQJTLPMPSØXX̓NPEFMV3(#0[OBD[BUP ȈF̓X̓LBȈEZNQJLTFMVOBT[FHP[EKǗDJBOBTUǗQVKF
[NJFT[BOJFP̓SØȈOZNOBTZDFOJVUS[FDIQPETUBXPXZDILPMPSØXD[FSXPOFHP 3FE [JFMPOFHP
(SFFO J̓OJFCJFTLJFHP #MVF ,BȈEB[̓US[FDITLBEPXZDINPEFMVNPȈFCZǎ[BQJTBOBOB̓
TQPTPCZ8̓XZOJLV[FHPPǴXJFUMFOJBTLBMBUBNPȈFCZǎPHSBOJD[POB B̓[EKǗDJFKFTUvNEFwOJF
QPTJBEBOBKKBǴOJFKT[ZDIJ̓OBKDJFNOJFKT[ZDIQJLTFMJ"CZ[EKǗDJFCZPLPMPSPXFJ̓wyraźne należy:
tXZCSBǎ[̓meny Kolory funkcję Poziomy,
tX̓PLOJF,BOBZXZCSBǎ$[FSXPOZ
tQS[FTVOǌǎ[OBD[OJLJPLSFǴMBKǌDFOBKDJFNOJFKT[FJ̓najjaśniejsze piksele do końca wykresu,
tQPQS[FEOJǌD[ZOOPǴǎQPXUØS[ZǎEMBLBOBV[JFMPOFHPJ̓niebieskiego,
tKFȈFMJFGFLUKFTU[BEPXBMBKǌDZ [BUXJFSE[JǎPQFSBDKǗQS[ZDJTLJFN0,
tKFȈFMJkolorystyka jest zbyt przejaskrawiona, przesuwać znaczniki dla poszczególnych
kanałów tak, aby otrzymać założony efekt.
Dodatkowo można wykorzystać środkowy znacznik, najlepiej dla wszystkich kanałów jednocześnie. Zmienia on jasność fotografii.

X Poprawa kolorów

D Wydobycie wybranych

fragmentów zdjęcia z tła

X Wydobycie fragmentów zdjęcia z tła
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Dzięki modyfikacji kolorów nasza papuga wygląda wyraźniej, wyraźniejsze są też kolory tła. Nadal jednak jej zielone pióra wtapiają się
X̓PUBD[BKǌDǌKǌSPǴMJOOPǴǎ1SPHSBNVNPȈMJXJBFEZUPXBOJFJ̓NPEZGJLPXBOJFHSBGJLJSBTUSPXFKOBXJFMVXBSTUXBDI,BȈEB[̓OJDINPȈF
[BXJFSBǎJOOZFMFNFOU[EKǗDJB B̓QP̓JDITDBMFOJVV[ZTLVKFTJǗHPUPXZ
FGFLU/B̓SB[JFOBT[F[EKǗDJFKFTUFEZUPXBOFOB̓KFEOFKXBSTUXJF
8JEBǎUP̓X̓PLOJFEJBMPHPXZNWarstwy+FǴMJPLOPUP̓OJFKFTU
XJEPD[OFOB̓FLSBOJFOBMFȈZKFXZXPBǎX̓NFOVOknaJ̓EBMFK
X̓Dokowalne okna dialogowe8̓kolejnych działaniach papuga
[PTUBOJFTLPQJPXBOBEPPEE[JFMOFKXBSTUXZ1P[XPMJUP̓OB̓NPEZGJLPwanie każdej warstwy oddzielnie. Aby wykonać te czynności należy:
t[B[OBD[ZǎQBQVHǗ XZCJFSBKǌD[̓Przybornika narzędzia do zaznaD[BOJBOB̓QS[ZLBEP̓nazwie Odręczne zaznaczanie (rysunek
OB̓QS[ZDJTLVQS[ZQPNJOBMBTTP [B[OBD[FOJFOJFNVTJCZǎEPLBEOF 
może zawierać trochę tła.

Samouczek

tTLPQJPXBǎ[B[OBD[POZSZTVOFLEPTDIPXLBJwkleić go powtórnie
do rysunku, spowoduje to powstanie nowej tymczasowej warstwy(Oderwane zaznaczenie),
tXZXPBǎmenu podręczne klikając prawym przyciskiem myszy na
tej warstwie,
tXZCSBǎJpotwierdzić lewym przyciskiem myszy polecenie
Do nowej warstwy,
tPE[OBD[ZǎXBSTUXǗUB LMJLBKǌDXJLPOǗ[vPLJFNw Jwejść na nową
warstwę,
t[BQPNPDǌGumki wybranej z Przybornika usunąć niepotrzebne
elementy tła skopiowanegow wyniku niedokładnego zaznaczenia;
należy zwrócić uwagę na opcje Gumki i wybrać narzędzie o okrągłym kształcie i miękkich krawędziach, co spowoduje naturalne
przejście rysunków pomiędzy warstwami,

X Retusz tła

tVBLUZXOJǎwidoczność warstwy tła,
t[NPEZGJLPXBǎOBTZDFOJFLPMPSØXUB XZXPVKǌDXNFOVKolory
polecenie Barwa i nasycenie i przesuwając suwakiem regulującym Nasycenie tak, aby w znaczący sposób zmniejszyć nasycenie
kolorów tła w stosunku do koloru papugi,
tQPuzyskaniu oczekiwanego efektu, potwierdzić wykonaną operację
QS[ZDJTLJFNv0,w

X Papuga po retuszu

E Wstawienie tekstu
8JFMPLSPUOJFprzygotowywane ilustracje dydaktyczne wymagają opisu.
Program GIMP umożliwia wprowadzenie tekstu na osobną warstwę.
Aby tego dokonać, należy:
tXZXPBǎ[Przybornika funkcję Tekst JLPOBQSF[FOUVKǌDBMJUFSǗv"w
tEPLPOBǎXZCPSVSPE[BKV SP[NJBSVJLPMPSVD[DJPOLJ8ZCJFSBKǌDLPMPSXBSUP
skorzystać z kroplomierza, który pobiera wybrany kolor z ilustracji,
tXQSPXBE[Jǎtekst do ilustracji, tekst zostanie automatycznie wprowadzony na nową warstwę,
tXprzypadku źle dobranych parametrów, dokonać ewentualnych korekt
tekstu poprzez zaznaczenie tekstu lub jego fragmentu oraz zmianę
odpowiednich parametrów.
X Wstawianie opisu

wrzesień/październik 2014
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F Zwiększenie czytelności tekstu
Nie zawsze tekst w tle ilustracji jest czytelny. Aby poprawić jakość
tekstu należy:
tXTUBXJǎnową warstwę,
tQS[FOJFǴǎwarstwę poniżej warstwy zawierającej tekst,
t[B[OBD[ZǎOBQVTUFKXBSTUXJFQSPTUPLǌU Xten sposób, aby znajdował się on po tekstem,
tXZCSBǎ[Przybornika funkcję Wypełnienie kubełkiem i za jego
pomocą wypełnić zaznaczony prostokąt białym kolorem,
tVTUBXJǎLSZDJFXBSTUXZOBPLPPQSPDFOU DPTQPXPEVKF ȈFCJBZ
prostokąt będący tłem dla tekstu stanie się częściowo przezroczysty,
ukazując już mniej intensywnie tło ze zdjęcia,
X Podpis pod zdjęciem

Efektem zaproponowanych operacji może być następująca ilustracja

X Zdjęcie po obróbce w GIMP

Uwaga!
Nie zapomnijmy zapisać swojej pracy. Program GIMP ma możliwość zapisywania grafiki w układzie wielowarstwowym
w formacie xcf. Zapisanie grafiki w formatach jpg. lub png. jest możliwe tylko dla grafiki jednowarstwowej. Aby połączyć
wszystkie warstwy w jedną należy w menu Obraz wybrać polecenie Spłaszcz obraz. Warto jednak zarchiwizować nasze
wielowarstwowe grafiki. Mogą one być jeszcze wykorzystane do realizacji kolejnych pomysłów.
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9URKGTCO[RQNUMȤGFWMCELȶRWDNKMWLȤECVTCME[LPGKǡRT\[UVȶRPGRQFTȶE\PKMKRQTCFPKMKU[UVGO[KPVGTPGVQYGFQ\CT\ȤF\CPKC U\MQȤ Kǡ RT\GFU\MQNGO &\KȶMK YU\GEJUVTQPPGL QHGTEKG RQOCICO[ \CTȕYPQ Yǡ GHGMV[YPGL GFWMCELK LCM
KǡYǡ\CT\ȤF\CPKWQɮYKCVȤ<FQD[NKɮO[EGPPG\CWHCPKGYKGNWF[TGMVQTȕYPCWE\[EKGNKWE\PKȕYTQF\KEȕYKǡUCOQT\ȤFQYEȕY6QǡFNCPCUQNDT\[OKG\QDQYKȤ\CPKGKǡQFRQYKGF\KCNPQɮȦ\CGFWMCELȶPCǡTȕʑP[EJRQ\KQOCEJPCWE\CPKC
9ǡ VTQUEG
Qǡ URGPKCPKG
9 Bardzo
jasna\OKGPKCLȤE[EJ
projekcja UKȶ RQVT\GD PQYQE\GUPGL GFWMCELK RT\[IQVQYCNKɮO[ FNC 2CɛUVYC RQPKʑU\[
6SHF\̧NDFMD
MCVCNQI PCT\ȶF\K OWNVKOGFKCNP[EJ &\KȶMK RTQRQPQYCP[O TQ\YKȤ\CPKQO MCʑFC
NGMELC Kǡ MCʑFG URQVMCPKG PCDKGT\G
9:VSµĄF]\QQLNNRQWUDVWX
6\VWHPSURMHNF\MQ\
6GEJPQNQIKC.%&
KPPGIQY[OKCTW5VYQT\[NKɮO[QHGTVȶUVCTCPPKGO[ɮNȤE\CTȕYPQQǡ2CɛUVYCRTCE[MQOHQTEKGLCMKǡQǡRQVT\GDCEJ
10 000:1
3DQHO/&'
ECN\/.# &
YURȕE\GUP[EJF\KGEK
9
Automatyczna
pionowa
1DWÚĽHQLHĜZLDWăDEDUZQHJR
NWOGPȕYŤNWOGPȕY
VT[DGMQPQOKE\P[
2T\GINȤFCLȤE MCVCNQI \CRQ\PCLȤ UKȶ 2CɛUVYQ OKȶF\[
KPP[OK \ǡ GNGMVTQOCIPGV[E\P[OK
Kǡ FQV[MQY[OK
VCDNKECOK
korekcja
geometrii
obrazu
1DWÚĽHQLHĜZLDWăDELDăHJR
NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[ 
KPVGTCMV[YP[OKRTQUV[OKYǡQDUWF\GFTWMCTMCOKFQUVȶRP[OKYǡRT\[UVȶRP[EJEGPCEJRTQLGMVQTCOKRT\[UVQUQYC9 Standardowy rzut
P[OKFQRTCE[PCYGVRT\[LCUP[OɮYKGVNG
5R]G]LHOF]RĜÈ
58)#Z
2[VCLȤEPCWE\[EKGNKQǡVQLCMKRQYKPKGPD[ȦU\MQNP[NCRVQRYKȶMU\QɮȦ\ǡPKEJQFRQYKGF\KCQʑGǡOWUKQPD[ȦRT\GFG
:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML

REUD]X
YU\[UVMKOQFRQTP[PCǡWFGT\GPKCKǡ\CNCPKGCNGVGʑY[FCLP[+ǡVCMKŤRT\GVGUVQYCP[RT\G\YQLUMQŤMQORWVGT\PCLFȤ

/QFGNVGPOCLGFPCMQYQY[UQMKGPCVȶʑGPKGɮYKCVC :VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX
2CɛUVYQYǡV[OMCVCNQIW5RGELCNPKGFQDTCNKɮO[VGʑFNC2CɛUVYCY[IQFP[VCDNGVTGPQOQYCPGIQRTQFWEGPVCYǡTQ\DKCGIQKDCTYPGIQEQIYCTCPVWLGLCUP[QDTC\Kʑ[YG
0RFODPS\
9
UȤFPGLEGPKG
MQNQT[
0Cǡ V[O LGFPCM PKG MQPKGE -CVCNQI DȶF\KGO[ UVCNG
CMVWCNK\QYCȦ Ť PQYQE\GUPG
VGEJPQNQIKG Y[OWU\CLȤ PCǡ PCU
&]DVSUDF\ODPS\
JJYVT[DKGQU\E\ȶFP[O
EKȤIG\OKCP[/CO[PCF\KGLȶʑGǡŤF\KȶMKPCU\GLRQOQE[KǡCVTCME[LP[OYCTWPMQOŤ\OKCP[VGDȶFȤR[PPGKǡYCTūŤū
&\KȶMK UVQUQYCPGOW Y[ȤE\PKG RT\G\ HKTOȶ 'RUQP 5R]PLDUSURMHNFML
VQɮEKQYG\CTȕYPQFNCPCWE\[EKGNCLCMKǡFNCWE\PKC
TȶE\PGOWUWYCMQYKMQTGMELKIGQOGVTKKQDTC\WKCWVQ:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML
Ť

<CUVQUQYCPKGPQY[EJMQNQTȕYFKQF.'&KKMQPOGPW
PC RCPGNW UVGTQYCPKC Y TCOCEJ \CUCF[ %QNQWT
7PKXGTUCN&GUKIPRQYQFWLGʑGQDUWICRTQLGMVQTCPKG
LGUVUMQORNKMQYCPC
2TQLGMVQT'$5OCHWPMELGWUVCYKGɛGMQNQIKE\P[EJ
CWVQOCV[E\PGIQY[ICU\CPKCNCOR[QTC\E\CUQYGIQ
Y[EKU\CPKCFʏYKȶMWKY[ȤE\CPKCQDTC\W

3U]\ăÆF]D

%H]SLHF]HąVWZR
:\PLDU\ PP
:DJD NJ
*ZDUDQFMD

<ȤE\G75$V[RW#\ȤE\G75$V[RW
$DG\RT\GYQFQYCUKGȦ.#0+'''
DIP QRELC YGLɮEKG*&/+
YGLɮEKGU[IPCWMQORQ\[VQYGIQYGLɮEKG
U[IPCWMQORQPGPVQYGIQYGLɮEKG
58KFGQYGLɮEKG4)$8)#YGLɮEKGCWFKQ
V[RWEKPEJ

<ǡY[TC\COKU\CEWPMW
<COGM-GPUKPIVQPQVYȕTPCNKPMȶ
\CDG\RKGE\CLȤEȤDG\RKGE\GɛUVYQ
DG\RT\GYQFQYGLUKGEK.#0
ZZ

Seweryn Kubicki
2TG\GU<CT\ȤFW)TWR['FWMCE[LPGL5#
OKGUKȤEG
.CORCOKGUKȶE[NWDJ

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

OCV[E\PGLMQTGMELKRKQPQYGLRT\[IQVQYCPKGRTQLGMVQTC
FQRTCE[LGUVU\[DMKGKCVYG

6#$.+%'+06'4#-6;90'
Tablica interaktywna WIT

9 Najlepsza cena w klasie tablic
QDSRGF]HUZLHĆ
9ăDWZDZXľ\FLX
96]\ENDZPRQWDľX
98U]ÇG]HQLHSU]HQRĝQH

9+6RQ\YCNCUYQDQFPKGRKUCȦRQVCDNKE[PCMVȕTGL
Y[ɮYKGVNCP[LGUVQDTC\\RTQLGMVQTCPKG\CNGʑPKGQF
RQMC\[YCP[EJVTGɮEK RTG\GPVCELKQDTC\ȕYRTQITCOȕY  7ʑ[VMQYPKM UYQDQFPKG RQFMTGɮNC \CMTGɮNC
T[UWLGQF\PCE\CK\COCNQYWLG

6SHF\̧NDFMD
7HFKQRORJLD

3RGF]HUZLHĆ

=JRGQRĜÈ]V\VWHPDPL
RSHUDF\MQ\PL

:LQGRZV;3:LQGRZV9LVWD:LQGRZV

2SURJUDPRZDQLH

7RRO:,7GRSREUDQLD]HVWURQ\ZZZWDEOLFDZLWSO

3RGăÆF]HQLHGRNRPSXWHUD 3RUW86%
]DVLODQLH
:DJD NJ

0,5

0DNV\PDOQDV]HURNRĜÈ
HNUDQX P

2,5

0DNV\PDOQDRGVWÚS
NDPHU\RGHNUDQX P

5

6NăDGRZH]HVWDZX:,7

.DPHUDSRGF]HUZLHQLSLµUDHOHNWURQLF]QH
]EDWHULDPLNDEHO86% P ]HVWDZGRPRQWDľX
QDU]XWQLNXSRGNĄDGNDľHORZDSĄ\WD]ÉZLF]HQLDPL
LQWHUDNW\ZQ\PLLQVWUXNFMDREVĄXJL
QDNĄDGNDGRW\NRZDQDSDOHF

*ZDUDQFMD

ODW

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

6CDNKECKPVGTCMV[YPC9+6VQǡRQNUMKGPCT\ȶF\KGY[MQT\[UVWLȤEG DG\RT\GYQFQYȤ OQʑNKYQɮȦ RKUCPKC
RQǡ FQYQNPGL RQYKGT\EJPK RCUMKGL MVȕTC UVCLG UKȶ
RQYKGT\EJPKȤ KPVGTCMV[YPȤ %\[PPQɮȦ RT\[RQOKPC
RKUCPKGMTGFȤRQǡVCDNKE[-COGTCRT\[VYKGTF\QPCFQ
RTQLGMVQTC OWNVKOGFKCNPGIQ Kǡ URT\ȶʑQPC \ǡ MQORWVGTGO ɮNGF\K TWEJ[ RKȕTC 6Qǡ URTCYKC ʑGǡ Y[ɮYKGVNCP[
QDTC\\CEJQYWLGUKȶLCMOQPKVQT\ǡGMTCPGOFQV[MQY[O2QVCDNKE[9+6OQʑPCRKUCȦ\CRQOQEȤRKUCMC
NWDURGELCNPGLPCMCFMKPCǡRCNGE

PROJEKTORY
Epson EB-S18

6SHF\̧NDFMD
6\VWHPSURMHNF\MQ\

6GEJPQNQIKC.%&

3DQHO/&'

ECN\/.# &

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDEDUZQHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDELDăHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[ 

5R]G]LHOF]RĜÈ

58)#Z

:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML
REUD]X



/QFGNVGPOCLGFPCMQYQY[UQMKGPCVȶʑGPKGɮYKCVC
DKCGIQKDCTYPGIQEQIYCTCPVWLGLCUP[QDTC\Kʑ[YG
MQNQT[

:VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX



0RFODPS\

9

&]DVSUDF\ODPS\

JJYVT[DKGQU\E\ȶFP[O

&\KȶMK UVQUQYCPGOW Y[ȤE\PKG RT\G\ HKTOȶ 'RUQP
TȶE\PGOWUWYCMQYKMQTGMELKIGQOGVTKKQDTC\WKCWVQOCV[E\PGLMQTGMELKRKQPQYGLRT\[IQVQYCPKGRTQLGMVQTC
FQRTCE[LGUVU\[DMKGKCVYG

5R]PLDUSURMHNFML

ūŤū

:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML

Ť

3U]\ăÆF]D

<ȤE\G75$V[RW#\ȤE\G75$V[RW
$DG\RT\GYQFQYCUKGȦ.#0+'''
DIP QRELC YGLɮEKG*&/+
YGLɮEKGU[IPCWMQORQ\[VQYGIQYGLɮEKG
U[IPCWMQORQPGPVQYGIQYGLɮEKG
58KFGQYGLɮEKG4)$8)#YGLɮEKGCWFKQ
V[RWEKPEJ

%H]SLHF]HąVWZR

<COGM-GPUKPIVQPQVYȕTPCNKPMȶ
\CDG\RKGE\CLȤEȤDG\RKGE\GɛUVYQ
DG\RT\GYQFQYGLUKGEK.#0

:\PLDU\ PP

ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȤEG
.CORCOKGUKȶE[NWDJ

<CUVQUQYCPKGPQY[EJMQNQTȕYFKQF.'&KKMQPOGPW
PC RCPGNW UVGTQYCPKC Y TCOCEJ \CUCF[ %QNQWT
7PKXGTUCN&GUKIPRQYQFWLGʑGQDUWICRTQLGMVQTCPKG
LGUVUMQORNKMQYCPC
2TQLGMVQT'$5OCHWPMELGWUVCYKGɛGMQNQIKE\P[EJ
CWVQOCV[E\PGIQY[ICU\CPKCNCOR[QTC\E\CUQYGIQ
Y[EKU\CPKCFʏYKȶMWKY[ȤE\CPKCQDTC\W

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

9 Bardzo jasna projekcja
9:VSµĄF]\QQLNNRQWUDVWX
10 000:1
9 Automatyczna pionowa
korekcja geometrii obrazu
9 Standardowy rzut

PROJEKTORY
Epson EB-570

6GEJPQNQIKC .%& HKTO[ 'RUQP VQǡ QDTC\ \ǡ ʑ[Y[OK
KǡFQDT\GPCU[EQP[OKMQNQTCOK&\KȶMKQFRQYKGFPKGOW
PCVȶʑGPKWɮYKCVCDKCGIQKǡDCTYPGIQPCYGVYǡɮYKGVNG
F\KGPP[OLCMQɮȦQDTC\WDȶF\KGY[UQMC
/QFGN'$VQǡVGʑNCOR[QǡRT\GFWʑQPGLʑ[YQVPQɮEK FQV[UIQF\KP 
(WPMELCRTQLGMELK\ǡMKNMWMQORWVGTȕYWOQʑNKYKCPCWE\[EKGNQOQTC\WE\PKQOLGFPQE\GUPGWFQUVȶRPKCPKGUYQKEJOCVGTKCȕY

6SHF\̧NDFMD
6\VWHPSURMHNF\MQ\

6GEJPQNQIKC.%&

3DQHO/&'

ECN\/.# &

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDEDUZQHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[ 

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDELDăHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[

5R]G]LHOF]RĜÈ

:)#Z

:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML
REUD]X



:VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX



0RFODPS\

215 W

&]DVSUDF\ODPS\

JJYVT[DKGQU\E\ȶFP[O

5R]PLDUSURMHNFML

Ť

:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML



3U]\ăÆF]D

<ȤE\G75$V[RW$YGLɮEKG*&/+ Z UVGTGQHQPKE\PGYGLɮEKGCWFKQOKPKLCEM Z Y[LɮEKG
8)#DG\RT\GYQFQYCUKGȦ.#0+'''DIP
QRELC \ȤE\G75$V[RW#UVGTGQHQPKE\PG
Y[LɮEKGCWFKQOKPKLCEMYGLɮEKG8)# Z YGLɮEKG
OKMTQHQPWKPVGTHGLU'VJGTPGV $CUG6:
$CUG6 /*.45%YGLɮEKG58KFGQYGLɮEKG
U[IPCWMQORQ\[VQYGIQYGLɮEKGU[IPCWMQORQPGPVQYGIQ Z

%H]SLHF]HąVWZR

<COGM-GPUKPIVQPFTȤʑGM\CDG\RKGE\CLȤE[
DNQMCFCOQFWWDG\RT\GYQFQYGLUKGEK.#0
QEJTQPCJCUGO

*ăRĜQLNL

16 W

:\PLDU\ PP

ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȤEG
.CORCOKGUKȶE[NWDJ

<PCLFWLȤE[UKȶYǡ\GUVCYKGWEJY[VWOQʑNKYKCU\[DMK
OQPVCʑRTQLGMVQTCPCǡɮEKCPKG
&\KȶMKȤE\PQɮEKDG\RT\GYQFQYGLOQʑPC\ǡCVYQɮEKȤ
WFQUVȶRPKCȦVTGɮEK\ǡKPP[EJWT\ȤF\Gɛ\CRQOQEȤCRNKMCELKK2TQLGEVKQP

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

9:\VRNLHMMDNRĝFLREUD]
gwarantuje technologia 3LCD
9Ľ\ZRWQRĝÉODPS\DľGR
10 000 godzin
9:\VWDUF]\SRGĄÇF]\É
LXUXFKRPLÉ˴QLHZ\PDJD
nagrzewania
9 Ultrakrótki rzut

PROJEKTORY
0RGXĄLQWHUDNW\ZQ\
Epson ELPIU03

9=DPLHQLGRZROQÇ
SRZLHU]FKQLÛSĄDVNÇZWDEOLFÛ
9 Szybki czas reakcji
90RľOLZRĝÉ]DSLV\ZDQLD
notatek

6SHF\̧NDFMD
.RPSDW\ELOQ\]PRGHODPL

'$'$'$9'$9

.RPXQLNDFMD

USB

:\PLDU\ PP 

ZZ

:LHONRĜÈREUD]X

'$ŬŤŬ'$ŬŤŬ'$9
ŬŤŬ'$9ŬŤŬ

.RPSDW\ELOQHV\VWHP\

9KPFQYU52
9KPFQYU:252
9KPFQYU8KUVC
9KPFQYU
/CE15:Z
/CE15:Z
/CE15:Z
/CE15:Z

-Ú]\NSROVNL

tak

*ZDUDQFMD

OKGUKȤEG

'RUQP'.2+7FCLG OQʑNKYQɮȦ \CRKU[YCPKC FQFCP[EJCFPQVCELKLGUVVGʑPKG\Y[MNGRTQUV[YǡOQPVCʑW

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

6Q PKGYKGNMKG WT\ȤF\GPKG \COKGPK FQYQNPȤ RCUMȤ
RQYKGT\EJPKȶ Yǡ GMTCP PCǡ MVȕT[O \CTȕYPQ PCWE\[EKGNLCMKǡWE\PKQYKGOQIȤFQFCYCȦPQVCVMKQTC\T[UQYCȦ9CʑPȤEGEJȤOQFWWLGUVU\[DMKE\CUTGCMELK
F\KȶMKE\GOWTWEJRKȕTCE[HTQYGIQY[ɮYKGVNCP[LGUV
YǡE\CUKGT\GE\[YKUV[O

PROJEKTORY
Epson EB-420

$CTF\Q CVY[ Y MQPHKIWTCELK K QDUWF\G RTQLGMVQT
'$RQ\YCNCPCLGFPQE\GUPGY[ɮYKGVNGPKGQDTC\W
QFVYQT\GPKGFʏYKȶMWKUVGTQYCPKGO[U\MȤ
&\KȶMKRKQPQYGLKRQ\KQOGLMQTGMELKIGQOGVTKKQDTC\W
WUVCYKGPKGQDTC\W\CLOWLG\CNGFYKGMKNMCUGMWPF
0KUMKGMQU\V[GMURNQCVCELKRTQLGMVQTC'$\CRGYPKCLȤU\MQQOQITCPKE\GPKGY[FCVMȕY.CORC'RUQP
'614. MVȕTC Y[VYCT\C YKȶEGL ɮYKCVC \Wʑ[YCLȤE
OPKGLGPGTIKKDȶF\KGF\KCCȦPCYGVV[UIQF\KPYVT[DKGGMQPQOKE\P[O
(KNVTTȕYPKGʑEGEJWLGY[UQMCʑ[YQVPQɮȦT\ȶFWV[U
IQF\KP EQ Q\PCE\C FWIKG NCVC DG\RTQDNGOQYGIQ
F\KCCPKC
<RTQLGMVQTGOYURȕRTCEWLGQRELQPCNP[OQFWKPVGTCMV[YP[ 'RUQP '.2+7 MVȕT[ URTCYKC ʑG MCʑFC
RQYKGT\EJPKCUVCLGUKȶKPVGTCMV[YPC
<CRQOQEȤFQUVȶRPGIQY\GUVCYKGRKȕTCE[HTQYGIQ
OQʑPC VYQT\[Ȧ K \CRKU[YCȦ PQVCVMK QTC\ FQFCYCȦ
KPHQTOCELG7\WRGPKGPKGO\GUVCYWLGUVQFRQYKGFPKQ
FQRCUQYCPGQRELQPCNPGOQEQYCPKGɮEKGPPG

6SHF\̧NDFMD
6\VWHPSURMHNF\MQ\

6GEJPQNQIKC.%&

3DQHO/&'

ECN\/.# &

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDEDUZQHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[

1DWÚĽHQLHĜZLDWăDELDăHJR

NWOGPȕYŤNWOGPȕY VT[DGMQPQOKE\P[

5R]G]LHOF]RĜÈ

:)#Z

:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML
REUD]X



:VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX



0RFODPS\

'614.9

&]DVSUDF\ODPS\

JJYVT[DKGQU\E\ȶFP[O

5R]PLDUSURMHNFML

ūŤū

:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML



3U]\ăÆF]D

<ȤE\G75$V[RW$YGLɮEKGCWFKQV[RWEKPEJ
UVGTGQHQPKE\PGYGLɮEKGCWFKQOKPKLCEM Z 
UVGTGQHQPKE\PGY[LɮEKGCWFKQOKPKLCEMYGLɮEKG
58KFGQYGLɮEKGU[IPCWMQORQPGPVQYGIQ Z 
YGLɮEKGU[IPCWMQORQ\[VQYGIQYGLɮEKG*&/+
Y[LɮEKG8)#YGLɮEKG8)# Z 9.#0 QRELC KPVGTHGLU'VJGTPGV $CUG6:$CUG6 45
\ȤE\G75$V[RW#

%H]SLHF]HąVWZR

<COGM-GPUKPIVQPFTȤʑGM\CDG\RKGE\CLȤE[
DNQMCFCRCPGNWQDUWIKQEJTQPCJCUGO

*ăRĜQLNL

16 W

:\PLDU\ PP

 ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȤEG
.CORCOKGUKȶE[NWDJ

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

9 Niski koszt eksploatacji
9/DPSDLILOWURGĄXJLHM
ľ\ZRWQRĝFL
9:\VRNDMDNRĝÉREUD]X
9 Krótki rzut

PROJEKTORY
BenQ MX505

9,QWXLF\MQDREVĄXJD
9:\GĄXľRQDľ\ZRWQRĝÉODPS\
9 Specjalne szablony
dla nauczycieli
9 Standardowy rzut

/QFGN$GP3OCVGʑKPPG\CNGV[&\KȶMKURGELCNPGOW
VT[DQYK2V]F]ÛGQRĝFL3UDF\/DPS\WFCQUKȶY[FWʑ[Ȧ
LGLʑ[YQVPQɮȦQYKȶEGLPKʑ
%KGMCYQUVMȤ UȤ VGʑ URGELCNPG U\CDNQP[ Ť RKUOQ
OW\[MCCTMWU\MCNMWNCE[LP[Y[MTGUYURȕT\ȶFP[EJ
&\KȶMKPKOOQʑPCCVYQRKUCȦNWDT[UQYCȦRQǡVCDNKE[
DG\MQPKGE\PQɮEKT[UQYCPKCNKPKKNWDY[MTGUȕY

6\VWHPSURMHNF\MQ\

&.2

5R]G]LHOF]RĜÈ

:)#Z

:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML
REUD]X

0CV[YP[ FQY[DQTW

:VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX



0RFODPS\

9

&]DVSUDF\ODPS\

JJJCPCYGVJYVT[DKG
5OCTV'EQ

5R]PLDUSURMHNFML

Ť

:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML

Ť

.RPSDW\ELOQRĜÈ+'79

KRKRRKR

.RPSDW\ELOQRĜÈYLGHR

065%2#.5'%#/

:\PLDU\ PP

ZZ DG\UVQRMK 

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

$GP3 YG YURȕRTCE[ \ǡ 2JKNKRU .KIJVKPI QRTCEQYC
KPPQYCE[LPȤVGEJPQNQIKȶ5OCTV'EQ&\KȶMKPKGLWT\ȤF\GPKGLGUVKPVWKE[LPGYǡQDUWF\GKǡRT\[LC\PGFNCɮTQFQYKUMC&QVGIQRQ\YCNCPCǡ\OPKGLU\GPKGMQU\VȕY
QDUWIKKǡMQPUGTYCELKRTQLGMVQTC

6SHF\̧NDFMD

PROJEKTORY
BenQ MW853UST+

9=HURRĝOHSLDMÇFHJRĝZLDWĄD
L]DNĄµFHĆ
9 Blu-ray Full HD 3D
9'ĄXJRWUZDĄDSHUIHNFMD
REUD]X]WHFKQRORJLÇ'/3
6\VWHPSURMHNF\MQ\

&.2

5R]G]LHOF]RĜÈ

9:)#Z

&\KȶMKQRV[EGNWUVT\CPGLRTQLGMVQT\PCMQOKEKGURTCYF\KUKȶYǡU\MQNGLCMQVCDNKECKPVGTCMV[YPC+PPȤYCʑPȤ
EGEJȤ OQFGNW $GP3 LGUV OQʑNKYQɮȦ Y[ɮYKGVNCPKC
QDTC\ȕY&RQRT\G\IPKC\FC*&/+

-DVQRĜÈ

#05+NWOGPȕY

:VS´ăF]\QQLNSURSRUFML
REUD]X

0CV[YP[ FQY[DQTW

:VS´ăF]\QQLNNRQWUDVWX



&\KȶMK TQ\F\KGNE\QɮEK U\GTQMQGMTCPQYGL RTQLGMVQT
YURKGTCTȕYPKGʑHQTOCV*&TGCF[+PVGTCMV[YPȤRTCEȶ
WOQʑNKYKCOQFW2QKPV9TKVG

0RFODPS\

9

&]DVSUDF\ODPS\

JJCPCYGVJYVT[DKG5OCTV'EQ

5R]PLDUSURMHNFML

Ť

:VS´ăF]\QQLNSURMHNFML



.RPSDW\ELOQRĜÈ+'79

KRKRRKR

.RPSDW\ELOLQRĜÈYLGHR

065%2#.5'%#/

$NFHVRULD VWDQGDUGRZH

2KNQVKDCVGTKGMCDGN\CUKNCLȤE[KPUVTWMELC
Wʑ[VMQYPKMC%&KPUVTWMELCU\[DMKGIQWTWEJQOKGPKCMCTVCIYCTCPE[LPCMCDGN8)# &UWDRKP 
KPUVTWMELCOQPVCʑWɮEKGPPGIQWEJY[VFQ
OQPVCʑWOQFWKPVGTCMV[YP[2QKPV9TKVG

:\PLDU\ PP

ZZ

:DJD NJ

5

*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[

9ǡ RTQLGMVQT \QUVC[ YDWFQYCPG VGʑ IQɮPKMK F\KȶMK
MVȕT[OPCWE\[EKGNPKGOWUKRQFȤE\CȦFQFCVMQY[EJ
WT\ȤF\GɛRQFE\CURTQLGMELKHKNOWNWDOW\[MK

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

6SHF\̧NDFMD

AKCESORIA
8FKZ\WĝFLHQQ\˴0

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02S

90DNV\PDOQHREFLÇľHQLH
do 15 kg
92EUµWLXFK\OQRĝÉsr
i ±15°
95R]PLDU[̰[PP

90DNV\PDOQLHREFLÇľHQLH
do 15 kg
92EUµWLXFK\OQRĝÉsr
i ±15°
95R]PLDUPP
91LVNLHSRPLHV]F]HQLD

2CUWLGFQRTQLGMVQTȕYDNKUMKGLRTQLGMELKPR'RUQP'$

2CUWLGFQRTQLGMVQTȕYUVCPFCTFQYGLRTQLGMELKPR'RUQP
'$5$GPS/:

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02M

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02L

90DNV\PDOQLHREFLÇľHQLH
do 15 kg
92EUµWLXFK\OQRĝÉsr
i ±15°
95R]PLDṴPP
93RPLHV]F]HQLDVWDQGDUGRZHM
Z\VRNRĝFL

90DNV\PDOQLHREFLÇľHQLH
do 15 kg
92EUµWLXFK\OQRĝÉsr
i ±15°
95R]PLDṴPP
9%DUG]RZ\VRNLHSRPLHV]F]HQLD

2CUWLGFQRTQLGMVQTȕYUVCPFCTFQYGLRTQLGMELKPR'RUQP
'$5$GPS/:

2CUWLGFQRTQLGMVQTȕYUVCPFCTFQYGLRTQLGMELKPR'RUQP
'$5$GPS/:

Uchwyt sufitowy Epson ELPMB23

Stojak do tablicy MultiBoard 65
Seria 5

9 Wyprodukowany
]QDMZ\ľV]HMMDNRĝFLVWDOL
9 Szeroki
zakres regulacji

9 Waga: 36,5 kg
9.RĄD]EORNDGÇ
9=DPRQWRZDQDSµĄND
na przybory

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

2CUWLGFQRTQLGMVQTȕY'RUQPPR'RUQP'$5
'RUQP'$

&47-#4-+
Epson L300 ŤFTWMCTMC

9 Bardzo niskie koszty
drukowania
9'Xľ\SRMHPQLN]DWUDPHQWHP
NWµU\PRľQDX]XSHĄQLDÉ
9 Dwa dodatkowe tusze
z czarnym atramentem
w zestawie startowym

&\KȶMKIQYKE[FTWMWLȤEGL/KETQ2KG\QKǡQT[IKPCNP[O
CVTCOGPVQOQVT\[OCLȤ2CɛUVYQDCTF\QFQDTGLCMQɮEKQYQ Y[FTWMK RT\[ \CEJQYCPKW DCTF\Q PKUMKEJ
MQU\VȕY

0HWRGDGUXNRZDQLD

&TWMQYCPKGCVTCOGPVQYGPCʑȤFCPKG
RKG\QGNGMVT[E\PG

Kolory

%\CTP[E[LCPʑȕV[OCIGPVC

:\GDMQRĜÈ

,GFPQUVCPQYKUMQ

5R]G]LHOF]RĜÈGUXNRZDQLD

Z&2+

6]\ENRĜÈGUXNX

UVTOKP OQPQEJTQOCV[E\P[ 
UVTOKP MQNQT

)RUPDW\SDSLHUX

###$% MQRGTVC &. MQRGTVC 0T
MQRGTVC .GVVGTZEOZEOZ
EOZEOZEOZOO


.RPSDW\ELOQHV\VWHP\
RSHUDF\MQH

/CE15NWDPQYU\[/CE15 9KPFQYU9KPFQYUZ9KPFQYU DKV 
9KPFQYU8KUVC9KPFQYU8KUVCZ9KPFQYU:2
9KPFQYU:2Z

3U]\ăÆF]D

USB

:\PLDU\ PP

 ZZ

:DJDSURGXNWX NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[
UVTQP

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

2QLGF[PE\[\GUVCYV[EJRQLGOP[EJVWU\[Y[UVCTE\C
PCǡ Y[FTWMQYCPKG QMQQ  V[U UVTQP E\CTPQDKC[EJ
Kǡ QMQQ  V[U UVTQP Yǡ MQNQT\G EQ RT\GMCFC UKȶ
PCǡ Y[LȤVMQYQ PKUMK MQU\V Y[FTWMW Yǡ RT\GNKE\GPKW
PCǡUVTQPȶ

6SHF\̧NDFMD

&47-#4-+
Epson L800 ŤFTWMCTMC

6SHF\̧NDFMD
0HWRGDGUXNRZDQLD

&TWMQYCPKGCVTCOGPVQYGPCʑȤFCPKG
RKG\QGNGMVT[E\PG

Kolory

,CUPCOCIGPVCOCIGPVCʑȕV[LCUP[E[LCPE[LCP
E\CTP[

:\GDMQRĜÈ

,GFPQUVCPQYKUMQ

5R]G]LHOF]RĜÈGUXNRZDQLD

Z&2+

6]\ENRĜÈGUXNX

UVTOKP OQPQEJTQOCV[E\P[ UVTOKP MQNQT 
UGMWPFPC\FLȶEKGZEO D[U\E\ȤE[RCRKGT
HQVQITCƒE\P[2TGOKWO)NQUU[2JQVQ2CRGT

)RUPDW\SDSLHUX

###$% MQRGTVC &. MQRGTVC 0T
MQRGTVC .GVVGTZEOZEOZ
EO.GICN

'ZXVWURQQH

4ȶE\PCQDUWIC

1ǡLCMQɮEK\FLȶȦFTWMQYCP[EJRT\[Wʑ[EKW.ɮYKCFE\[HCMVʑGǡMQT\[UVC\ǡPKGIQYKGNW\CYQFQY[EJHQVQITCHȕY

.RPSDW\ELOQHV\VWHP\
RSHUDF\MQH

/CE15NWDPQYU\[ Y[OCICRQDTCPKCUVGTQYPKMC\YKVT[P[KPVGTPGVQYGL'RUQP 9KPFQYU
9KPFQYU8KUVC9KPFQYU:29KPFQYU:2Z

3U]\ăÆF]D

USB

&TWMCTMC\FLȶȦ.QHGTWLGU[UVGO\KPVGITQYCPGIQ
RQLGOPKMCPCǡCVTCOGPVMVȕT[WOQʑNKYKCVCPKGFTWMQYCPKGY[UQMKGLLCMQɮEK\FLȶȦ

:\PLDU\ PP

ZZ

:DJDSURGXNWX NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[
UVTQP

-QU\VUVCPFCTFQYGLQFDKVMK ZǡEO VQǡ\CNGFYKG
ITŤQǡMKNMCPCɮEKGITQU\[PKʑU\[PKʑYǡPCLVCɛU\[EJ
NCDQTCVQTKCEJHQVQ
,CMY[PKMC\ǡVGUVWRT\GRTQYCF\QPGIQRT\G\OCIC\[P
MQORWVGTQY[ %JKR .ǡ OQʑG Y[FTWMQYCȦ E\VGT[
TC\[YKȶEGL\FLȶȦ RT\[V[OUCO[O\Wʑ[EKWVWU\W PKʑ
FTWICPCǡNKɮEKGFTWMCTMCMQPMWTGPE[LPGLHKTO[

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

9-DNRĝÉVWXGLD
fotograficznego
9 Niskie koszty wydruku
9 System zintegrowanego
pojemnika na atrament

&47-#4-+
Epson L355
ŤWT\ȤF\GPKGYKGNQHWPME[LPG

6SHF\̧NDFMD
0HWRGDGUXNRZDQLD

&TWMQYCPKGCVTCOGPVQYGPCʑȤFCPKG
RKG\QGNGMVT[E\PG

:LHORIXQNF\MQ\

&TWMQYCPKGUMCPQYCPKGMQRKQYCPKGRTCEC
YUKGEK

Kolory

%\CTP[E[LCPʑȕV[OCIGPVC

:\GDMQRĜÈ

,GFPQUVCPQYKUMQ

5R]G]LHOF]RĜÈGUXNRZDQLD

Z&2+

6]\ENRĜÈGUXNX

UVTOKP OQPQEJTQOCV[E\P[ 
UVTOKP MQNQT 

5R]G]LHOF]RĜÈVNDQRZDQLD

&2+Z&2+ RQ\KQOQZRKQPQYQ

)RUPDW\SDSLHUX

###$% MQRGTVC &. MQRGTVC 0T
MQRGTVC .GVVGTZEOZEOZ
EOZEOZEOZOO
.GICN

.WURTCYPKCRTCEȶU\MQNPGIQUGMTGVCTKCVWF\KȶMK
HWPMELK'RUQPK2TKPVRQ\YCNCLȤEGLPCǡDG\RT\GYQFQYG
RT\GU[CPKGRNKMȕYFQY[FTWMQYCPKC\GUOCTVHQPȕY
KǡVCDNGVȕY

'ZXVWURQQH

4ȶE\PCQDUWIC

.RPSDW\ELOQHV\VWHP\
RSHUDF\MQH

/CE15NWDPQYU\[/CE15 9KPFQYU9KPFQYUZ9KPFQYU DKV 
9KPFQYU8KUVC9KPFQYU8KUVCZ9KPFQYU:2
9KPFQYU:2Z

2QPCFVQ HWPMELC YKGNQMTQVPGIQ MQRKQYCPKC Yǡ WT\ȤF\GPKW.RQ\YCNCPCǡUMQRKQYCPKGLGFPGLUVTQP[QF
TC\WPCYGVYǡGI\GORNCT\CEJEQLGUVDCTF\QRT\[FCVPG IF[ VT\GDC U\[DMQ RT\[IQVQYCȦ FQMWOGPV[
PCǡURQVMCPKG

3U]\ăÆF]D

75$9K(K

:\PLDU\ PP

 ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[
UVTQP

7T\ȤF\GPKG.EGEJWLGDCTF\QPKUMKMQU\VFTWMQYCPKCOQPQEJTQOCV[E\PGIQKǡYǡMQNQT\GYǡRT\GNKE\GPKW
PCǡUVTQPȶŤ\ǡMCʑFGIQ\GUVCYWRQLGOP[EJVWU\[OQʑPC Y[FTWMQYCȦ  V[U UVTQP OQPQEJTQOCV[E\PKG
KǡV[UUVTQPYǡMQNQT\G
&\KȶMKIQYKE[FTWMWLȤEGL/KETQ2KG\QKǡQT[IKPCNP[O
CVTCOGPVQOHKTO['RUQPWT\ȤF\GPKG.WOQʑNKYKC
Y[MQP[YCPKGFQDT[EJLCMQɮEKQYQY[FTWMȕY

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

9 Bardzo niskie koszty
drukowania
9:LHORIXQNF\MQRĝÉGUXNRZDQLHVNDQRZDQLHNRSLRZDQLH
praca w sieci
9 Funkcja wielokrotnego
drukowania

&47-#4-+
Epson L550
ŤWT\ȤF\GPKGYKGNQHWPME[LPG

6Q QU\E\ȶFPG Kǡ Y[FCLPG WT\ȤF\GPKG YKGNQHWPME[LPG
WOQʑNKYKC Y[FTWM  V[U UVTQP OQPQEJTQOCV[E\PKG
KǡV[UUVTQPYǡMQNQT\G\ǡMCʑFGIQ\GUVCYWRQLGOP[EJVWU\[
2QPCFVQ PQYC HWPMELC YKGNQMTQVPGIQ MQRKQYCPKC
Yǡ WT\ȤF\GPKW . RQ\YCNC PCǡ UMQRKQYCPKG LGFPGL
UVTQP[QFTC\WPCYGVYǡGI\GORNCT\CEJEQLGUVDCTF\QRT\[FCVPGIF[VT\GDCU\[DMQRT\[IQVQYCȦFQMWOGPV[PCǡURQVMCPKGNWDNGMELȶ

6SHF\̧NDFMD
0HWRGDGUXNRZDQLD

&TWMQYCPKGCVTCOGPVQYGPCʑȤFCPKG
RKG\QGNGMVT[E\PG

:LHORIXQNF\MQ\

&TWMQYCPKGUMCPQYCPKGMQRKQYCPKGHCMU

Kolory

%\CTP[E[LCPʑȕV[OCIGPVC

:\GDMQRĜÈ

,GFPQUVCPQYKUMQ

5R]G]LHOF]RĜÈGUXNRZDQLD

Z&2+

6]\ENRĜÈGUXNX

UVTOKP OQPQEJTQOCV[E\P[ 
UVTOKP MQNQT

5R]G]LHOF]RĜÈVNDQRZDQLD

&2+Z&2+ RQ\KQOQZRKQPQYQ

5RG]DMIDNVX

9[UCPKGHCMUȕYE\CTPQDKC[EJKMQNQTQY[EJ
\RQ\KQOWWT\ȤF\GPKC

)RUPDW\SDSLHUX

###$% MQRGTVC &. MQRGTVC 0T
MQRGTVC .GVVGTZEOZEOZ
EOZEOZEOZOO
.GICN

'ZXVWURQQH

4ȶE\PCQDUWIC

.RPSDW\ELOQHV\VWHP\
RSHUDF\MQH

/CE15NWDPQYU\[/CE15 9KPFQYU9KPFQYUZ9KPFQYU DKV 
9KPFQYU8KUVC9KPFQYU8KUVCZ9KPFQYU:2
9KPFQYU:2Z

3U]\ăÆF]D

75$'VJGTPGV

:\PLDU\ PP

ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[
UVTQP

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

9:LHORIXQNF\MQRĝÉGUXNRZDQLH
VNDQRZDQLHNRSLRZDQLHIDNV
9'XľDZ\GDMQRĝÉ
91LVNLHNRV]W\Xľ\WNRZDQLD
9 Dwa dodatkowe tusze z czarnym atramentem w zestawie
startowym

&47-#4-+
Epson WF-5620DWF
ŤWT\ȤF\GPKGYKGNQHWPME[LPG

&\KȶMKCWVQOCV[E\PGOWFTWMQYCPKWFYWUVTQPPGOW
UMCPQYCPKWMQRKQYCPKWKǡHCMUQYCPKWMCʑFG\CFCPKG
Y[MQP[YCPGLGUVU\[DMQKǡURTCYPKG
9(&9(QHGTWLGVCMʑGOQʑNKYQɮȦDG\RQɮTGFPKGIQFTWMWKUMCPQYCPKC\RCOKȶEK75$QTC\DG\RKGE\PGIQ FTWMQYCPKC \ Y[MQT\[UVCPKGO MQFW 2+0 RT\[
Y[U[CPKW\CFCɛFQFTWMCTMK
-QU\V[FTWMQYCPKCYǡRT\GNKE\GPKWPCǡUVTQPȶUȤPCYGV
QǡCǡ\Wʑ[EKGGPGTIKKFQPKʑU\GYǡRQTȕYPCPKW
FQMQPMWTGPE[LP[EJMQNQTQY[EJFTWMCTGMNCUGTQY[EJ
6GEJPQNQIKC2TGEKUKQP%QTG\CRGYPKCPCLNGRU\ȤLCMQɮȦ
Y[FTWMȕY QTC\ FWʑȤ U\[DMQɮȦ FTWMQYCPKC &\KȶMK
\CUVQUQYCPKW CVTCOGPVW &74#$TKVG 7NVTC Y[FTWMK
U\[DMQ UEJPȤ (WPMELG UMCPQYCPKC Kǡ QDUWIC .&#2
RQ\YCNCLȤPCǡCVYȤKPVGITCELȶVGLFTWMCTMK\GɮTQFQYKUMKGODK\PGUQY[O

6SHF\̧NDFMD
0HWRGDGUXNRZDQLD

)QYKECFTWMWLȤEC2TGEKUKQP%QTGſ

:LHORIXQNF\MQ\

&TWMQYCPKGUMCPQYCPKGMQRKQYCPKGHCMU

Kolory

%\CTP[E[LCPʑȕV[OCIGPVC

:\GDMQRĜÈ

/CCITWRCTQDQE\C

5R]G]LHOF]RĜÈGUXNRZDQLD

Z&2+

6]\ENRĜÈGUXNX

UVTOKP OQPQEJTQOCV[E\P[ 
UVTOKP MQNQT

5R]G]LHOF]RĜÈVNDQRZDQLD

&2+Z&2+ RQ\KQOQZRKQPQYQ

5RG]DMIDNVX

9[UCPKGHCMUȕYE\CTPQDKC[EJKMQNQTQY[EJ
\RQ\KQOWWT\ȤF\GPKC

)RUPDW\SDSLHUX

###$% MQRGTVC % MQRGTVC 0T
MQRGTVC .GVVGTZEOZEOZ
EO.GICN

.RPSDW\ELOQHV\VWHP\
RSHUDF\MQH

/CE15NWDPQYU\[/CE15 /CE
15Z/CE15Z/KETQUQHV9KPFQYU:2
*QOG'FKVKQP2TQH2TQHZ8KUVC 9KPFQYU
5GTXGT DKVQY[ 9KPFQYU5GTXGT
 DKVQY[ 9KPFQYU5GTXGT4
9KPFQYU5GTXGTDKV

3U]\ăÆF]D

75$*K5RGGFť\IQFP[\GURGE[ƒMCELȤ75$
KPVGTHGLU'VJGTPGV $CUG6$CUG6:
$CUG6 JQUV75$DG\RT\GYQFQYCUKGȦ.#0+'''
DIP9K(K&KTGEV

:\PLDU\ PP

 ZZ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[RQTGLGUVTCELKPCUVTQPKGYYYGRUQPRN

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

9 Niskie koszty eksploatacji
i pobór mocy
96]\ENRĝÉGUXNX
98U]ÇG]HQLHZ GUXNDUND
VNDQHUNRSLDUNDIDNV

LAPTOPY I TABLETY
Lenovo A7-50

9 Niska cena
9 Dwie kamery
9'RVNRQDĄHRGZ]RURZDQLH
barw

0QYQE\GUPCOCVT[ECIYCTCPVWLGFQUMQPCGQFY\QTQYCPKGDCTYQTC\Y[UQMKMQPVTCUV,GLKUVQVPȤEGEJȤ
LGUVOQʑNKYQɮȦQINȤFCPKCY[ɮYKGVNCP[EJOCVGTKCȕY
RQF\PCE\P[OMȤVGO FQo DG\RQIQTU\GPKCLCMQɮEKQDTC\W
&QFCVMQY[OCVWVGOLGUVPKUMCEGPC

6SHF\̧NDFMD
3U]HNÆWQDZ\ĜZLHWODF]D

Ŭ

7HFKQRORJLDGRW\NRZD

2QLGOPQɮEKQY[

7\SZ\ĜZLHWODF]D

IPS

5R]G]LHOF]RĜÈ

Z

&]ÚVWRWOLZRĜÈWDNWRZDQLD

)*\

3DPLÚÈ5$0

)$

3DPLÚÈ)ODVK

)$

,QWHUIHMV\NRPXQLNDF\MQH

/KETQ75$9K(KDIP

$SDUDWIRWRJUḐF]Q\]W\ăX

/RKZ

$SDUDWIRWRJUḐF]Q\]SU]RGX

/RKZ

6\VWHPRSHUDF\MQ\

#PFTQKF

5R]PLDU PP

ZZ

:DJD J



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

9Cʑ[\CNGFYKGIKLGUVRCUMK OC\CNGFYKGǡOO
ITWDQɮEK &\KȶMKY[FCLPGOWRTQEGUQTQYK\PCMQOKEKG
URTCYF\KUKȶLCMQRQFTȶE\PCRT\GINȤFCTMCKPVGTPGVQYCCRCTCVHQVQITCHKE\P[NWDMCOGTCYKFGQ

LAPTOPY I TABLETY
Lenovo G500

9:\VRNDWUZDĄRĝÉ
9=QDNRPLWDMDNRĝÉREUD]X
LGļZLÛNX
9 Bardzo dobre parametry
(procesor)

&\KȶMKU[UVGOQYK1PG-G[m 4GUEWG5[UVGORT\[YTCECPKGU[UVGOWRQǡ\CKPHGMQYCPKWYKTWUGONWDY[UVȤRKGPKW KPP[EJ RTQDNGOȕY VGEJPKE\P[EJ VQǡ MYGUVKC
EJYKNK
.CRVQR.GPQXQ)RQ\YCNCTȕYPKGʑYǡCVY[URQUȕD
VYQT\[ȦMQRKȶ\CRCUQYȤKǡUMCPQYCȦU[UVGOYǡEGNW
Y[U\WMCPKCKǡWUWYCPKCYKTWUȕY
<ǡ MQNGK CRNKMCELC \CT\ȤF\CPKC GPGTIKȤ 'PGTI[
/CPCIGOGPVRQOCIC\CEJQYCȦFWʑU\Ȥʑ[YQVPQɮȦ
DCVGTKK Kǡ Y[MQT\[UVWLG \CCYCPUQYCPȤ VGEJPQNQIKȶ
QU\E\ȶF\CPKC GPGTIKK CD[ Y[FWʑ[Ȧ E\CU RTCE[ DG\
RQVT\GD[CFQYCPKCPCYGVFQIQF\KP

6SHF\̧NDFMD
(NUDQ

Ŭ*&

5R]G]LHOF]RĜÈ

Z

Procesor

+PVGN%QTG+

*UḐND

<KPVGITQYCPC

3DPLÚÈ

)$

7ZDUG\G\VN

)$

.RPXQLNDFMD

-CTVCUKGEKQYC.#0=/DRU?
&8&49

.DPHUD

*&YGDECOGTC

3RUW\

 Z75$Z75$ *&/+UWEJCYMK

%DWHULD

1MQQJ

%OXHWRRWK

$NWGVQQVJ

6\VWHP

9KP2TQ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

REKLAMA

5VQUQYCPC Yǡ NCRVQRCEJ )ǡ OCVT[EC \CRGYPKC
ʑ[Y[QDTC\QǡY[UQMKGLLCUPQɮEKYǡRTQRQTELCEJRCPQTCOKE\P[EJ&QRGPKGPKGOQDTC\WLGUV\PCMQOKVC
LCMQɮȦFʏYKȶMWMVȕTȤ\CRGYPKCLȤRQFYȕLPGIQɮPKMK
UVGTGQ\ǡVGEJPQNQIKȤ&QND[m#FXCPEGF#WFKQſX

LAPTOPY I TABLETY
Lenovo L540

92GSRURQRĝÉQDZVWU]ÇV\
9$ľPLHVLÛF\JZDUDQFML
9 System blokad

0QYKPMȤUȤ\CYKCU[\ǡHWPMELȤDNQMQYCPKCRQMT[Y[
&\KȶMKVGOWPCYGVIF[MQORWVGTY[RCFPKG\ǡTȤMWʑ[VMQYPKMC RQMT[YC PKG QVYQT\[ UKȶ EJTQPKȤE RT\GF
\PKU\E\GPKGO OCVT[Eȶ <ǡ MQNGK #EVKXG 2TQVGEVKQP
5[UVGO #25 Y[MT[LGYUVT\ȤUKǡ\CVT\[OCRTCEȶF[UMW
VYCTFGIQCD[EJTQPKȦ\ITQOCF\QPGPCǡPKOFCPG
0QVGDQQMOQʑPCTQ\Qʑ[ȦRQFMȤVGOoCǡURGELCNPKGRT\GDWFQYCPȤRQFU[UVGO9KPFQYUMNCYKCVWTȶ
Y[RQUCʑQPQ Yǡ Y[IQFPG RT\[EKUMK OWNVKOGFKCNPG
OQʑNKYQɮȦ DNQMCF[ HWPMELK QTC\ PCV[EJOKCUVQY[
FQUVȶRFQQVYCTV[EJCRNKMCELK
6YCTF[F[UMPCǡMVȕT[ORT\GEJQY[YCPGDȶFȤFCPG
LGUVURGELCNPKGU\[HTQYCP[

6SHF\̧NDFMD
(NUDQ

*&6(6

5R]G]LHOF]RĜÈ

Z

Procesor

+PVGN%QTG+/

*UḐND

<KPVGITQYCPC

3DPLÚÈ

)$2%&&4

7ZDUG\G\VN

)$

.DPHUD

*&YGDECOGTC

3RUW\

%\[VPKMMCTVKP1PG#NYC[UQPG75$6JTGG
75$8)#&$/KPK&KURNC[2QTVGVJGTPGV
4, FQEMEQPPGEVQT

%DWHULD

1MQQJ

%OXHWRRWK

$NWGVQQVJ

6\VWHP

9KP2TQ

:DJD NJ



*ZDUDQFMD

OKGUKȶE[

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

REKLAMA

.GPQXQ.VQMQORWVGTQFRQTP[KǡLGFPQE\GɮPKGPKG\Y[MNG Y[FCLP[ 2QFFCP[ VGUVQO PQTOC YQLUMQYC
/+.) YǡQɮOKWMCVGIQTKCEJY[UQMKGEKɮPKGPKGYKNIQVPQɮȦYKDTCELGY[UQMCVGORGTCVWTCU\QMVGORGTCVWTQY[PKUMKGEKɮPKGPKG PCǡY[UQMQɮEKǡǡMO PKUMC
VGORGTCVWTCMWT\ŤYU\[UVMKGRT\GU\GFEGNWLȤEQ
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Telefon

&1.01ɭ.ȣ5-+'

Powiat

Telefon

Powiat

Telefon

LQRZURFĄDZVNL

505055030

ĝZLGQLFNL

505055085

EROHVĄDZLHFNL

505055010

lipnowski

505055028

WRPDV]RZVNL

505055084

G]LHUľRQLRZVNL

665055674

P%\GJRV]F]

665055618

ZĄRGDZVNL

505055085

JĄRJRZVNL

665055389

P*UXG]LÇG]

505055029

]DPRMVNL

505055084

JµURZVNL

665055389

P7RUXĆ

505055202

jaworski

665055616

P:ĄRFĄDZHN

505055028

gorzowski

505055104

MHOHQLRJµUVNL

665055616

PRJLOHĆVNL

505055030

NURĝQLHĆVNL

505055104

NDPLHQQRJµUVNL

665055616

nakielski

505055101

P*RU]µZ:LHONRSROVNL

505055104

NĄRG]NL

665055674

radziejowski

505055028

P=LHORQD*µUD

665055146

legnicki

505055010

U\SLĆVNL

505055029

PLÛG]\U]HFNL

665055149

OXEDĆVNL

665055616

VÛSROHĆVNL

665055618

nowosolski

665055622

OXELĆVNL

505055010

ĝZLHFNL

665055618

VĄXELFNL

505055104

OZµZHFNL

665055616

WRUXĆVNL

505055202

VWU]HOHFNRGUH]GHQHFNL

505055104

P-HOHQLD*µUD

665055616

WXFKROVNL

505055020

VXOÛFLĆVNL

665055158

P/HJQLFD

505055010

ZÇEU]HVNL

505055029

ĝZLHERG]LĆVNL

665055149

P:URFĄDZ .U]\NL
ĜUµGPLHĝFLH)DEU\F]QD
3VLH3ROH6WDUH0LDVWR

505055050

ZĄRFĄDZVNL

505055028

wschowski

665055622

ľQLĆVNL

505055101

]LHORQRJµUVNL

665055146

PLOLFNL

505055047

ľDJDĆVNL

665055146

ROHĝQLFNL

505055047

bialski

505055135

ľDUVNL

665055146

RĄDZVNL

505055047

ELĄJRUDMVNL

505055087

polkowicki

505055010

FKHĄPVNL

505055085

EHĄFKDWRZVNL

505055062

VWU]HOLĆVNL

505055047

hrubieszowski

505055084

EU]H]LĆVNL

505055054

ĝUHG]NL

505055047

janowski

665055382

NXWQRZVNL

665055617

ĝZLGQLFNL

665055674

NUDVQRVWDZVNL

505055085

ĄDVNL

505055046

WU]HEQLFNL

505055047

NUDĝQLFNL

665055142

ĄÛF]\FNL

665055617

ZDĄEU]\VNLP:DĄEU]\FK

665055674

OXEDUWRZVNL

505055135

ĄRZLFNL

665055617

ZRĄRZVNL

665055389

lubelski

665055142

ĄµG]NLZVFKRGQL

665055623

ZURFĄDZVNL

505055050

ĄÛF]\ĆVNL

505055085

]ÇENRZLFNL

505055047

ĄXNRZVNL

665055614

PăµGļ %DĄXW\3ROHVLH
ĜUµGPLHĝFLH

505055106

zgorzelecki

665055616

P%LDĄD3RGODVND

505055135

PăµGļ *µUQD:LG]HZ

665055623

]ĄRWRU\MVNL

505055010

P&KHĄP

505055085

P3LRWUNµZ7U\EXQDOVNL

505055062

P/XEOLQ

665055602

P6NLHUQLHZLFH

505055102

-7,#95-121/145-+'

.7$'.5-+'

.7$75-+'

Ǻ&<-+'

aleksandrowski

505055202

P=DPRĝÉ

505055084

RSRF]\ĆVNL

505055054

brodnicki

505055029

opolski

665055142

pabianicki

505055046

bydgoski

505055030

parczewski

505055135

SDMÛF]DĆVNL

505055061

FKHĄPLĆVNL

505055029

SXĄDZVNL

665055142

SLRWUNRZVNL

505055062

JROXEVNRGREU]\ĆVNL

505055029

UDG]\ĆVNL

505055135

SRGGÛELFNL

665055383

JUXG]LÇG]NL

505055029

rycki

665055614

UDGRPV]F]DĆVNL

505055061
REKLAMA

Powiat

Telefon

Powiat

Telefon

/#<19+'%-+'

rawski

505055054

sieradzki

505055046

ELDĄREU]HVNL

skierniewicki

505055102

WRPDV]RZVNL

Powiat

Telefon

SXĄWXVNL

505055133

505055130

UDGRPVNL

665055621

ciechanowski

665055632

siedlecki

665055614

505055054

JDUZROLĆVNL

505055131

sierpecki

505055139

ZLHOXĆVNL

505055061

JRVW\QLĆVNL

505055139

sochaczewski

665055617

wieruszowski

505055026

grodziski

505055102

VRNRĄRZVNL

505055131

]GXĆVNRZROVNL

505055046

JUµMHFNL

505055130

V]\GĄRZLHFNL

665055621

zgierski

665055383

kozienicki

665055621

warszawski zachodni

505055138

legionowski

505055021

ZÛJURZVNL

505055131

/#121.5-+'
ERFKHĆVNL

665055145

lipski

505055130

ZRĄRPLĆVNL

505055133

brzeski

665055145

ĄRVLFNL

665055614

wyszkowski

505055133

chrzanowski

665055605

P2VWURĄÛND

505055196

]ZROHĆVNL

505055130

GÇEURZVNL

505055073

P3ĄRFN

505055139

ľXURPLĆVNL

665055632

gorlicki

665055607

P5DGRP

505055130

ľ\UDUGRZVNL

505055102

krakowski

505055067

P6LHGOFH

665055614

OLPDQRZVNL

665055619

PVW:DUV]DZD %HPRZR
%LHODQ\:RODĽROLERU]

665055606

PVW:DUV]DZD %LDĄRĄÛND
7DUJµZHN

505055021

PVW:DUV]DZD 0RNRWµZ
2FKRWD:ĄRFK\ĜUµGPLHĝFLH

505055038

PVW:DUV]DZD 8UVXV

505055138

PVW:DUV]DZD 8UV\QµZ
:LODQµZ

665055673

P.UDNµZ .URZRGU]D
Bronowice, Zwierzyniec,
'ÛEQLNLăDJLHZQLNL%RUHN
)DĄÛFNL6ZRV]RZLFH
3RGJµU]H'XFKDFNLH
%LHľDQµZ3URNRFLP
3RGJµU]H

665055647

P.UDNµZ 6WDUH0LDVWR
*U]HJµU]NL3UÇGQLN&]HUZRQ\3UÇGQLN%LDĄ\&]\ľ\Q\
0LVWU]HMRZLFH%LHĆF]\FH
:]JµU]D.U]HVĄDZLFNLH
1RZD+XWD

505055075

P1RZ\6ÇF]

505055070

P7DUQµZ

121.5-+'
brzeski

505055026

JĄXEF]\FNL

665055615

NÛG]LHU]\ĆVNRNR]LHOVNL

665055144

kluczborski

505055026

krapkowicki

665055615

P2SROH

665055615

QDP\VĄRZVNL

505055026

nyski

665055615

oleski

505055026

opolski

665055615

PVW:DUV]DZD :DZHU
:HVRĄD3UDJD3RĄXGQLH
5HPEHUWµZ3UDJD3µĄQRF

505055129

505055073

PDNRZVNL

665055632

prudnicki

665055615

PLHFKRZVNL

505055140

PLĆVNL

505055131

VWU]HOHFNL

505055026

P\ĝOHQLFNL

665055619

PĄDZVNL

665055632

QRZRVÇGHFNL

505055070

nowodworski

665055632

bieszczadzki

505055086

QRZRWDUVNL

505055070

RVWURĄÛFNL

505055196

brzozowski

505055091

olkuski

505055140

RVWURZVNL

505055201

GÛELFNL

505055093

RĝZLÛFLPVNL

665055605

RWZRFNL

665055673

MDURVĄDZVNL

505055087

proszowicki

505055067

SLDVHF]\ĆVNL

665055673

jasielski

665055607

suski

665055619

SĄRFNL

505055139

kolbuszowski

505055092

WDUQRZVNL

505055073

SĄRĆVNL

665055632

NURĝQLHĆVNL

505055086

WDWU]DĆVNL

505055070

pruszkowski

505055138

leski

505055086

wadowicki

665055605

przasnyski

505055211

OHľDMVNL

505055092

wielicki

665055145

przysuski

665055621

lubaczowski

505055087

21&-#42#%-+'
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Powiat

Powiat

Telefon

LĄDZVNL

505055211

RVWURZVNL

505055109

NÛWU]\ĆVNL

665055620

RVWU]HV]RZVNL

505055109

lidzbarski

505055190

pilski

505055058

P(OEOÇJ

505055190

pleszewski

665055631

P2OV]W\Q

505055196

SR]QDĆVNL

505055101

PUÇJRZVNL

665055620

rawicki

665055389

nidzicki

505055211

VĄXSHFNL

505055101

QRZRPLHMVNL

505055211

V]DPRWXOVNL

665055149

olecki

505055037

ĝUHG]NL

505055099

ROV]W\ĆVNL

505055196

ĝUHPVNL

505055099

RVWUµG]NL

505055211

WXUHFNL

505055309

piski

665055620

ZÇJURZLHFNL

665055643

V]F]\FLHĆVNL

505055196

ZROV]W\ĆVNL

665055622

ZÛJRU]HZVNL

665055620

ZU]HVLĆVNL

505055101

]ĄRWRZVNL

505055058

505055005

505055101

FKRV]F]HĆVNL

505055006

JRVW\ĆVNL

505055099

drawski

505055006

grodziski

665055622

goleniowski

505055008

MDURFLĆVNL

665055631

JU\ͤFNL

505055008

kaliski

665055631

JU\ͤĆVNL

665055158

NÛSLĆVNL

505055109

kolski

665055383

NDPLHĆVNL

505055008

NRQLĆVNL

505055309

NRĄREU]HVNL

505055005

NRĝFLDĆVNL

505055099

NRV]DOLĆVNL

505055005

NURWRV]\ĆVNL

665055389

ĄREHVNL

505055006

OHV]F]\ĆVNL

505055099

P.RV]DOLQ

505055005

P.DOLV]

665055631

P6]F]HFLQ

505055002

P.RQLQ

505055309

PĜZLQRXMĝFLH

505055008

P/HV]QR

505055099

P\ĝOLERUVNL

665055158

P3R]QDĆ *UXQZDOG
-Hľ\FH:LOGD

505055312

policki

505055008

pyrzycki

665055158

VĄDZLHĆVNL

505055014

VWDUJDUG]NL

665055158

P3R]QDĆ 6WDUH0LDVWR
1RZH0LDVWR

665055643

PLÛG]\FKRG]NL

665055149

szczecinecki

505055006

QRZRWRP\VNL

665055149

ĝZLGZLĆVNL

505055005

obornicki

505055312

ZDĄHFNL

505055006

;
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ELDĄRJDUG]NL

JQLHļQLHĆVNL

<E

665055149

TELE

F]DUQNRZVNRWU]FLDQHFNL

Ǻ,

505055058

-A M

<#%*1&0+121/145-+'

chodzieski

%

9+'.-121.5-+'

N

Telefon

FO

Powiat

6SU]ÚW
]NODVÈ

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91
)TWRC'FWMCE[LPC5#WNȕF\MC-KGNEG

REKLAMA

9\KȶNKɮO[RQFNWRȶURT\ȶV

Z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Kompleksowe wsparcie szkół
– założenia i praktyka

tekst:
Aleksandra Proc,
Anna Koralewska
Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

ÓEȂ SFBMJ[VKF PE MVUFHP  SPLV QSPKFLU ,PNQMFLTPXF XTQBSDJF T[LÓ m
TVLDFTFEVLBDKJ
Jest to jeden z projektów powiatowych umożliwiających wykorzystanie rezultatów projektu systemowego MEN Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz praktyczną weryfikację modelu zintegrowanego systemu doskonalenia
pracy szkół wypracowanego w ramach projektu
systemowego ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół (projektów wdrażanych w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL).
Wdrożenie powiatowego projektu Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest sposobnością do podjęcia próby modelowania łódzkiej
edukacji, zgodnie z wymaganiami i potrzebami
zewnętrznymi (określonymi w kierunkach polityki oświatowej państwa i aktach prawnych dotyczących edukacji) oraz z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb wewnętrznych (zgłaszanych przez
przedszkola i szkoły).
Projekt ma istotne znaczenie dla indywidualnych i instytucjonalnych uczestników, gdyż:
t%ZSFLUPS[Z PUS[ZNVKʇ QPNPD X ڀCJF˃ʇcej organizacji pracy przedszkola/szkoły
oraz wsparcie w przygotowaniu do wdrażania zmian,
t/BVD[ZDJFMFTʇPCKʒDJLPNQMFLTPXZNXTQPmaganiem w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej adekwatnie do potrzeb
rozwojowych własnych, dzieci/uczniów
i przedszkola/szkoły,
t1MBDØXLJVE[JFMBKʇDFXTQBSDJB ØE[LJF$FOUSVN %PTLPOBMFOJB /BVD[ZDJFMJ J ڀ,T[UBDFnia Praktycznego, funkcjonujące w mieście
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) mogą
sprawdzić w praktyce możliwości współpracy w zakresie realizacji nowych zadań, w tym
dostosowania swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych przedszkoli/
szkół, udzielania im systematycznej pomocy

we wdrażaniu polityki edukacyjnej państwa
oraz budowania sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów, nauczycieli, przedszkoli/szkół,
6S[ʇE.JBTUBPE[JNBPLB[KʒEPCVEPXBOJB
lokalnej sieci współpracy nauczycieli oraz przedszkoli/szkół i kreowania polityki oświatowej.
Niniejszy artykuł prezentuje problematykę
wspierania rozwoju szkół z perspektywy autorki
jako wieloletniego pracownika systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli (doradcy metodycznego, konsultanta, edukatora) oraz jako specjalisty
ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji Powiatowego Programu Wspomagania pracującego w projekcie powiatowym.

Projekt w liczbach
Wsparciem objęto: 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe.
W projekcie:
r;̾QS[FET[LPMBNJJ̾T[LPBNJXTQÓQSBDPXBP403&
r%[JBBMOPǯǉTJFDJPSHBOJ[PXBPLPPSEZOBUPSÓX 
r8̾EJBHOP[JFQPUS[FCQS[FET[LPMJJ̾T[LÓVD[FTUniczyło 6 coachów,
r;BKǒDJB QSPXBE[JP QPOBE  FLTQFStów zewnętrznych,
r;SFBMJ[PXBOPHPE[JO[BKǒǉmXBST[UBUÓX 
LPOTVMUBDKJHSVQPXZDIJ̾LPOTVMUBDKJJOEZXJEVBMOZDI   X̾ SBNBDI EPTLPOBMFOJB X̾ QS[FET[LPMBDIT[LPBDIJ̾X̾SBNBDIE[JBBMOPǯDJ
TJFDJXTQÓQSBDZJ̾TBNPLT[UBDFOJB 
r8TQBSDJFN PCKǒUP   EZSFLUPSÓX J̾ OBVD[ZDJFMJ[̾QS[FET[LPMJJ̾T[LÓ

Doświadczenia związane z wdrażaniem
projektu powiatowego

%PʯXJBED[FOJB [ ڀQJFSXT[FHP SPLV SFBMJ[BDKJ
projektu powiatowego utwierdziły osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie w przekonaniu,
wrzesień/październik 2014
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że stanowi ono poważne wyzwanie organizacyjne i merytoryczne, a osiągnięcie efektów satysfakcjonujących wszystkich uczestników i realizatorów jest trudne do osiągnięcia.
Zespół projektu (koordynator, asystent koordynatora, specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji PPW) dostrzega
wiele czynników utrudniających sprawne, terminowe i zadowalające wdrożenie zaplanowanych
działań. Spośród tych czynników warto wymienić np.:
t'PSNBMOPʯDJ[XJʇ[BOF[ڀVNPXʇJڀQPEKʒDJFN
przez Radę Miasta niezbędnej uchwały – od
terminów ich podpisania/obowiązywania
zależy termin rozpoczęcia działań projektowych (jeśli ich nie ma sytuacja jest trudna,
ponieważ przedłużające się czekanie może
uniemożliwić realizację projektu w czasie
ustalonym we wniosku, a wdrażanie projektu
„na własną odpowiedzialność ” byłoby bardzo ryzykowne; w przypadku naszego projektu zależność od powyższego i konieczność
spełnienia wymogu dotyczącego realizacji
projektu w ciągu minimum siedmiu miesięcy roku szkolnego i uwzględnienia specyfiki
roku szkolnego skutkowała prowadzeniem
działań skumulowanych (duża częstotliwość
spotkań z radami pedagogicznymi w wymaganym czasie),
t0CPXJʇ[LPXF QS[FQSPXBE[FOJF QS[FUBSHV
na ekspertów zewnętrznych po zakończeniu procesu diagnozy w 63 przedszkolach/
szkołach uczestniczących w projekcie wymagało czasu i wydłużyło okres od ostatniej
diagnozy do pierwszych spotkań w ramach
doskonalenia z dwóch powodów; po pierwsze – duża liczba przedszkoli/szkół i wybór
17 tematów ofert to 17 części przetargu, do
których opracowanie wymagań wobec ekspertów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami (w wielu przypadkach bardzo
szczegółowymi) nie było łatwe i nie trwało
krótko (pewnie z powodu braku doświadczenia w takiej pracy); po drugie – procedura przetargowa się przedłużyła ze względu
na to, że nie od razu nastąpiło rozstrzygnięcie i w przypadku kilku części należało przetarg powtarzać,
t1SPCMFNZQPKBXJBKʇDFTJʒXڀTZUVBDKJ HEZXZnik przetargu nie zapewnił pozyskania eks-

pertów kompetentnych w danej dziedzinie/
konkretnym temacie i jednocześnie znających specyfikę szkoły oraz mających doświadczenie w pracy z nauczycielami; w naszym projekcie zdarzyły się takie przypadki,
co wyniknęło z faktu, że oferentami były firmy spełniające wymagania przetargowe i dopiero w praktyce okazało się, że usługi szkoleniowe dla placówek edukacyjnych nie są
ich główną ofertą i dysponują ekspertami,
którzy są bardzo dobrze przygotowani tematycznie i warsztatowo ale nie zawsze potrafią
konkretne treści odnieść do realiów szkoły;
ponadto eksperci często udostępniają materiały zbyt ogólne, mało przydatne (zdaniem
nauczycieli oczekujących „gotowych” rozwiązań),
t1PUS[FCZ[NJBOZUFSNJOØX[BKʒʉ D[ʒTUP[HBszane przez dyrektorów przedszkoli/szkół
stanowiły problem, ponieważ niejednokrotnie trudne było ustalanie nowych terminów
dogodnych dla ekspertów i zaburzały realizację spotkań zgodnie z harmonogramem,
t/JFDIʒʉOBVD[ZDJFMJEPX[CPHBDBOJBXBTOFHP
warsztatu pracy, brak motywacji do zastosowania nowej wiedzy i umiejętności, do przełożenia ich na praktykę szkolną (nauczyciele
tłumaczyli tę postawę tym, że nie mają czasu
„na eksperymenty”, bo muszą uczniów przygotować do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego, gdyż z ich wyników „są rozliczani”).
Osoby korzystające ze wsparcia i udzielające go
dostrzegają inne utrudnienia.
Na przykład, niektórzy dyrektorzy twierdzą,
że autonomię szkoły ogranicza konieczność wyboru tematu doskonalenia spośród odgórnie
ustalonych 24 tematów ofert, które nie obejmują wszystkich zagadnień interesujących nauczycieli. Ich zdaniem zasadniejsze byłoby pozostawienie szkole swobody w ustaleniu tematyki
wsparcia zgodnie z jej potrzebami. Poza tym,
dyrektorzy rozumieją potrzebę stosowania rozwiązań sprzyjających skorelowaniu działań w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli ze
wsparciem zewnętrznym oraz sposobów monitorowania wdrażania do praktyki edukacyjnej nowej wiedzy i umiejętności.
Z kolei eksperci zewnętrzni i nauczyciele
uznają, że najkorzystniejsze byłoby prowadzenie warsztatów i konsultacji przez te same osoby,
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które dokonywały diagnozy potrzeb – spotkania
z jednym ekspertem umożliwiłyby lepsze poznanie grupy i jej oczekiwań, trafniejsze dostosowanie treści szczegółowych do wyniku diagnozy
wstępnej oraz dobór metod i form pracy do przebiegu procesu grupowego.
Natomiast zdaniem SORE trudno jest pogodzić ich wspierająco-organizacyjną rolę koordynatora doskonalenia w szkole (który pomaga
w diagnozie potrzeb, dostosowaniu do nich oferty
doskonalenia i zbudowaniu RPW oraz organizuje szkolenia i przygotowuje sprawozdanie z RPW)
z rolą specjalisty zewnętrznego (który pomaga
nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe
umiejętności i ma obowiązek przeprowadzenia
w jednym roku 6 godzin zajęć merytorycznych
w jednej grupie). Trudności powoduje to, że w naszym projekcie SORE mają pod opieką po 10
lub 11 przedszkoli/szkół (w większości z nich są
po dwie grupy, co wpływa na zwiększenie liczby
godzin zajęć) oraz fakt, że różnorodność wybranych tematów ofert wymaga wysokiego poziomu
kompetencji eksperckich, wszechstronności, elastyczności wiedzy i umiejętności SORE (a nie ma
możliwości aby był specjalistą „od wszystkiego”).
Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia dostrzegają potrzebę uświadomienia nauczycielom, że efektywna działalność sieci, prezentowanie własnego warsztatu pracy na forum
międzyszkolnym oraz wspólne wypracowywanie
nowych rozwiązań dydaktycznych służy rozwojowi
zawodowemu wszystkich uczestników sieci. Ważne jest, aby nauczyciele nie postrzegali się wzajemnie jako konkurencję na rynku edukacyjnym, ale
aby we współpracy widzieli szansę na wzbogacanie
oferty przedszkoli/szkół, w których pracują i eksponowanie ich specyfiki. Z doświadczeń w projekcie wynika, że kiedy tak się dzieje uczestnicy chętnie realizują wspólne działania.
Oczywiście wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu dostrzegają również wiele
pozytywów tego przedsięwzięcia i doceniają jego
efekty. Bardzo satysfakcjonujące są wyniki ewaluacji formatywnej. Na przykład, po zakończeniu
zajęć nauczyciele:
t6E[JFMBMJ OBTUʒQVKʇDZDI PEQPXJFE[J OB ڀQZUBOJF $P [BCJFS[FT[ J ڀXZLPS[ZTUBT[ X ڀQS[Zszłości?: bardzo ciekawe informacje z wiedzy
psychologicznej, które są niezbędne w prawidłowym rozpoznawaniu potrzeb uczniów, in-

formacje dotyczące rozwoju psychologicznego decydującego o późniejszym zachowaniu
ucznia i jego dysfunkcjach, będę zwracała
uwagę na samoocenę ucznia zwłaszcza podczas oceniania jego pracy, sposoby radzenia sobie z agresją uczniów, cenne uwagi dotyczące
konstruowania ankiety i wywiadu, zbliżenie
z zespołem, wiedzę o specyfice temperamentów i materiały, to, co usłyszałem na tym spotkaniu od innych nauczycieli z mojej szkoły,
relacje zbudowane na warsztatach, zastrzyk
dobrej energii przekazanej wszystkim przez
wszystkich, chęć zmiany własnej osobowości,
nastawienie do pracy w zespole, wnioski i refleksje, sugestie innych, refleksje dotyczące wykonywanych ćwiczeń, współpracy w grupie,
materiały ze szkolenia i chęć zmiany, bardziej
skupię się na wyrażaniu własnych emocji a nie
na krytykowaniu innych, sposób wykorzystania piramidy Maslowa do tworzenia oferty,
umiejętność stosowania języka korzyści, różnorodność obserwacji i pomysłów,
t/BTUʒQVKʇDP LPʤD[ZMJ XZQPXJFE˂ %[JTJBK
w czasie zajęć: dowiedziałam się co mnie motywuje, w jaki sposób bronić się przed demotywowaniem, motywacja musi się odradzać,
musi być w życiu zachowana równowaga,
miałam możliwość poznania (lepszego poznania) koleżanek i kolegów i ich opinii, poznałam nowe metody, które będą przydatne w mojej pracy, a zajęcia prowadzone były w sposób
rzeczowy i ciekawy.
Nauczyciele pracujący w sieciach udzielali po spotkaniach następujących informacji zwrotnych:
t1S[ZLBEZ[ڀTJFʉEZSFLUPSØX– komunikatywny i przygotowany prowadzący, zajęcia prowadzone profesjonalnie przez praktyka z ogromną wiedzą, świetne materiały, odniesienie
do interesujących nas przykładów, otwartość
na zadawane pytania, „dostosowanie do
potrzeb grupy (zmienność naszych pytań
i problemów)”, odwoływanie się do orzeczeń
SN, muszę uporządkować kilka uregulowań
w swojej szkole, poznałam konkretne rozwiązania techniczne służące prawidłowemu konstruowaniu obowiązujących dokumentów,
bardzo przydatne informacje, bezpośrednio
związane z działalnością dyrektora, bardzo
przydatne wzory dokumentów na pewno wykorzystam w swojej pracy, zajęcia bardzo dowrzesień/październik 2014
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brze zaplanowane, prowadzący rewelacyjny!,
sprawa zarządzania ryzykiem jest dla mnie
bardziej zrozumiała, bardzo podoba mi się
pomysł spotkania w grupach zróżnicowanych
pod kątem etapów edukacji, super wymiana
doświadczeń, bardzo dobra atmosfera prowadzonych zajęć, zajęcia wskazały kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w pracy dyrektora, czas dobrze wykorzystany,
t1S[ZLBEZ [ ڀJOOZDI TJFDJ o świetne przygotowanie materiałów, dobór prowadzących
i treści warsztatów, konieczne pogłębienie zagadnień związanych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, trudności w wykorzystaniu
platformy internetowej projektu, cieszę się,
że moje potrzeby związane z pisaniem programu zostały uwzględnione, stworzenie własnego programu nie jest poza moimi możliwościami, otrzymałam potrzebną wiedzę i z niej
skorzystam, usystematyzowałam wiadomości
dotyczące podstawy programowej i struktury
programu, warto jest poświęcić czas na analizę podstawy programowej, diagnozę możliwości, umiejętności i zainteresowań uczniów,
gdyż pomoże to przygotować dobry program
nauczania, poznałam nowe informacje i ciekawe przykłady rozwiązywania konfliktów
w zespole, prezentacje pomysłów i doświadczeń innych kolegów i koleżanek”, „całe szkolenie było bardzo ciekawe i bogate w różne
pomocne informacje, bardzo ciekawa oferta
edukacyjna – przykłady, filmy, scenariusze,
wykorzystam informacje na zebraniu z rodzicami”, „będę korzystać ze wskazanych stron
internetowych, więcej ćwiczeń, wielkie brawa
dla prowadzącej – za przygotowanie, prowadzenie, zaangażowanie. Dziękuję.
Zmodernizowany system wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli ma na celu poprawę jakości
i efektywności procesu wspierania skoncentrowanego na doskonaleniu instytucjonalnym (organizacyjnym) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką każdej szkoły, każdego przedszkola.
W związku z planowanym wprowadzeniem systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół
warto rozważyć m. in.:
t0SHBOJ[BDKʒ XTQBSDJB QMBDØXFL EPTLPOBlenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych

w wypracowaniu sposobów współpracy w zakresie wspomagania szkół (co jest niezbędne
dla spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach dotyczących tych placówek
i sprawnej realizacji działań zintegrowanych,
wzajemnie się uzupełniających),
t8ESP˃FOJF TZTUFNPXZDI QS[FETJʒX[Jʒʉ
w zakresie rozwijania kompetencji osób
udzielających wsparcia – pracowników merytorycznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
t+BL JOTUZUVDKF XTQJFSBKʇDF CʒEʇ NPHZ [Bspokajać zdiagnozowane potrzeby szkół –
czy będą dysponowały wszechstronną kadrą
(znającą się na wszystkim) czy będą miały możliwość pozyskiwania ekspertów zewnętrznych,
t+BLBCʒE[JFNP˃MJXPʯʉ[BQFXOJFOJBEPTUʒQności wsparcia dla wszystkich nauczycieli
i szkół (środki finansowe i instytucje/osoby
nimi dysponujące),
t+BLʇSPMʒCʒEʇNJBZXڀQS[ZT[PʯDJPTPCZ LUØre ukończyły kurs dla SORE (a nie są pracownikami instytucji wspierających) – jak zostaną wykorzystane ich umiejętności,
t+BLQPHPE[JʉQPUS[FCZEPTLPOBMFOJBJOTUZUVcjonalne (dotyczące szkoły jako organizacji)
i indywidualne (poszczególnych nauczycieli różnych specjalność), tzn. jak zadbać o to,
aby nie zmarginalizować lub nie zaniechać
działań w zakresie przedmiotowego doradztwa metodycznego,
t;BTBEOPʯʉ XQSPXBE[FOJB KFEOPMJUZDI NFchanizmów monitorowania efektywności
wdrażanego systemu wspomagania rozwoju szkół.
Obecnie funkcjonujący system doskonalenia
nauczycieli i wspomagania szkół wymaga zmiany
zorientowanej na poprawę jego jakości i efektywOPʯDJ%PʯXJBED[FOJB[XJʇ[BOF[ڀSFBMJ[BDKʇQSPjektu powiatowego (mimo trudności formalno-organizacyjnych) potwierdzają, że sprawdza się
koncepcja zmiany polegająca na dostosowaniu
oferty wsparcia do zdiagnozowanych, rzeczywistych potrzeb instytucjonalnych (szkoły jako organizacji) i indywidualnych (poszczególnych nauczycieli pracujących w konkretnej szkole) oraz
na organizowaniu międzyszkolnej wymiany doświadczeń.
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Innowacyjne działania nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie
adaptacji dziecka do warunków szkolnych
rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny.
Aby doświadczenia zdobyte w tym czasie przez
dziecko mogły przyczynić się do jego prawidłowego rozwoju, konieczna jest współpraca nauczyDJFMJQS[FET[LPMB T[LPZPSB[SPE[JDØX%VHPʯʉ
trwania tego procesu, jego przebieg i efekty zależą
między innymi od bagażu doświadczeń dziecka –
poziomu jego wiadomości, umiejętności, postaw
rodziców, nauczycieli i warunków środowiska,
w którym ono funkcjonuje.
Nasze doświadczenia związane z przebywaniem w nowym środowisku prawie zawsze budzą
niepokój, czasem lęk i nie zawsze wiążą się z radosnymi przeżyciami. Jest to więc tym bardziej okres
trudny dla dziecka 6 – letniego.
W procesie przystosowania psychospołecznego dominującym rodzajem aktywności powinna być zabawa. Zapewnia ona
poczucie bezpieczeństwa, towarzyszy jej radosne ożywienie i może jednocześnie słufot. www.sxc.hu

Nowelizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej postawiła przed nauczycielami klas I-III nowe wyzwania. Jednym z nich
jest stworzenie optymalnych warunków, dzięki którym dzieci o rok młodsze niż dotychczas,
rozpoczynające szkolną edukację będą bez lęku
i w sposób aktywny podejmować nowe dla nich
wyzwania jako uczniowie klas I.
Podjęcie nauki szkolnej to niezwykle ważny i trudny moment w życiu każdego dziecka.
W tym czasie rozpoczyna się proces adaptacji,
podczas którego następuje dostosowanie zachowań jednostki do nieznanych dotąd sytuacji
JڀXZNPHØXʯSPEPXJTLB%PʯXJBED[FOJB[EPCZte podczas pierwszych kontaktów z nowym otoczeniem społecznym mają kluczowe znaczenie
dla dalszego rozwoju dziecka. Okres adaptacji
może trwać krótko i mieć łagodny przebieg lub
bardzo długo i mieć negatywny wpływ na edukację, kontakty społeczne, a w konsekwencji
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żyć celom edukacyjnym. Na początku pobytu
dziecka w nowym środowisku powinny to być
w szczególności zabawy integracyjne stwarzające
dobry klimat, przyjazną atmosferę – takie, które pozwolą na dokładne zdiagnozowanie dziecka
pod kątem jego gotowości szkolnej, stopnia rozwoju społeczno – emocjonalnego.
Pierwsze kontakty z nowymi kolegami, nauczycielami i środowiskiem powodują wiele
trudnych sytuacji, którym nie zawsze potrafią
sprostać zarówno dzieci jak i rodzice. Ich wiedza, doświadczenia z dzieciństwa, aktywność
zawodowa i wiele innych czynników sprawiają,
że pomimo starań i dobrych intencji nie pomagają oni swoim dzieciom. Obawy, którymi dzielą się
z dziećmi stają się samosprawdzającą się przepowiednią, a okres adaptacji przedłuża się i dziecko
gromadzi doświadczenia nie zawsze sprzyjające
jego prawidłowemu rozwojowi.
Od września 2009 roku w klasach I rozpoczęły edukację szkolną również dzieci
 o MFUOJF %MB XJFMV OBVD[ZDJFMJ LMBT **** QSBca z dzieckiem o rok młodszym stanowi niełatwe wyzwanie. Jest to zadanie wymagające
szczególnych przemyśleń i przygotowań. Wymaga od nauczycieli wzbogacenia swego warsztatu pracy o metody i formy wykorzystywane
edukacji przedszkolnej oraz innego zaaranżowania sali, co umożliwi rozwijanie wszystkich
rodzajów aktywności małego dziecka, zapewni
przestrzeń do zabawy, nauki i wypoczynku.
Zmiany w systemie edukacji związane z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz
nowe wyzwania, przed którymi stanęli nauczyciele klas I-III zainspirowały doradców metodycznych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do zainicjowania działań ukierunkowanych
na wypracowanie nowych strategii w zakresie
adaptacji dziecka do warunków szkolnych.
W roku szkolnym 2009/2010 przy Pracowni Edukacji Przedszkolne i Wczesnoszkolnej
ØE[LJFHP $FOUSVN %PTLPOBMFOJB /BVD[ZDJFMJ
i Kształcenia Praktycznego powołany został ZeTQØ;BEBOJPXZET"EBQUBDKJ%[JFDLBEP8BSVOków Szkolnych, skupiający nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Koordynatorami zespołu byli doradcy metodyczni Aleksandra
Proc i Anna Koralewska. W ramach prac zespołu
podjęte zostały działania o charakterze innowaDZKOPoCBEBXD[ZN%PUZD[ZZPQSBDPXBOJBQSP-

jektu programu adaptacyjnego uwzględniającego
szereg innowacyjnych rozwiązań metodycznych,
sprzyjających lepszemu przystosowaniu się dziecka do warunków szkolnych. Wykorzystując ciekawe pomysły oraz dotychczasowe doświadczenia
w zakresie adaptacji nauczyciele pod kierunkiem
doradców metodycznych zaprojektowali szereg
optymalnych strategii działań w odniesieniu do
dziecka i jego rodziców na rok przed rozpoczęciem edukacji.
Opracowany projekt programu adaptacyjnego
uwzględnia dwa etapy.
Pierwszy z nich dotyczy współpracy nauczycieli wczesnoszkolnych z przedszkolnymi. Jest
to okres sprzyjający zainicjowaniu współpracy
nauczycieli obu grup w kierunku adaptacji dziecka, ale także integracji wychowanków, nauczycieli
przedszkola i szkoły, oraz rodziców. Skonstruowano szczegółowy plan współpracy w okresie wczesnej adaptacji w ciągu całorocznego pobytu dziecka w grupie pięciolatków.
Harmonogram współpracy obejmuje między innymi:
tTQPULBOJBPSHBOJ[BDZKOFJOJDKVKʇDFXTQØQSBDʒ
tTQPULBOJB JOGPSNBDZKOF [ ڀSPE[JDBNJ  QPED[BT
których przedstawiane zostają założenia programu adaptacyjnego oraz plan działań wynikający
z podjętej współpracy,
tQJFSXT[FTQPULBOJBBEBQUBDZKOF[XJʇ[BOF[ڀPCserwacją przez dzieci przedszkolne zajęć i imprez organizowanych w szkole np. uroczystości
ślubowania klas I; zajęć sportowych, wernisaży
artystycznych, różnego rodzaju konkursów, pikników jesiennych itp.,
tTQPULBOJB JOUFHSBDZKOF QPED[BT [BKʒʉ J ڀJNQSF[
organizowanych na terenie szkoły np. zajęcia
otwarte, konkursy plastyczne, recytatorskie, festiwale piosenki, olimpiady, pikniki, spotkania
w ramach „drzwi otwartych”, bale, pokazy, kiermasze itp.,
t[BKʒDJB PUXBSUF X ڀQS[FET[LPMV [ ڀVE[JBFN OBuczycieli klas III np. obserwacja wykorzystywanych metod i form pracy, sposobów organizacji
zajęć, przestrzeni edukacyjnej, kącików w których zgromadzone zostały pomoce rozwijające
wszystkie rodzaje aktywności wychowanka; obserwacja dzieci, ich tempa pracy, zaangażowania, poziomu wiedzy, umiejętności, motywacji,
niepokojących zachowań podczas różnych rodzajów aktywności w czasie zabaw dowolnych,
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dydaktycznych, czynności samoobsługowych,
zabaw w ogrodzie oraz dodatkowych zajęć;
tBOBMJ[PXBOJF J ڀPNBXJBOJF [BKʒʉ QSPXBE[POZDI
przez nauczycieli przedszkola z udziałem nauczycieli wczesnoszkolnych, prezentację kart obserwacji obowiązujących w grupie 5 – 6 latków,
tPSHBOJ[BDKʒ [BKʒʉ X ڀQS[FET[LPMV [ ڀD[ZOOZN
udziałem nauczycieli ze szkoły na podstawie
wcześniej opracowanych scenariuszy podczas
których dzieci poznają przyszłych nauczycieli
szkolnych, obserwację różnic jakie zaszły w rozwoju poszczególnych dzieci w zakresie wiedzy,
umiejętności i postaw.
%SVHJFUBQPCFKNVKFQMBOE[JBBʤOBVD[ZDJFMJ
edukacji wczesnoszkolnej podejmowanych wobec
dziecka sześcioletniego rozpoczynającego naukę
w szkole we współpracy ze wszystkimi pracownikami szkoły (w szczególności z zespołem nauczycieli pracujących z dziećmi podczas zajęć
zintegrowanych, pozalekcyjnych, jak i poza zajęciami – nauczyciel świetlicy, biblioteki szkolnej
oraz osobami wspierającymi – pedagog szkolny,
psycholog itp.). O terminie końcowym tego etapu
decydować będą nauczyciele w zależności od prowadzonych obserwacji dotyczących przystosowania psychospołecznego uczniów.
W planie tym nie brak również działań podejmowanych we współpracy z rodzicami, którzy stanowią ważne ogniwo w trójstronnym układzie edukacji małego dziecka,
szczególnie w okresie adaptacyjnym. Aktywny udział rodziców w procesie adaptacji dziecka jest podyktowany jego potrzebami, jak również wynika z założeń podstawy programowej
i innych przepisów prawa oświatowego, które silnie eksponują ich świadomy udział w procesie edukacji.
W roku szkolnym 2010/2011 projekt został
wdrożony w życie w zaproszonych do współpracy przedszkolach i szkołach podstawowych
[ ڀUFSFOV PE[J 1PED[BT MJD[OZDI TQPULBʤ [ ڀEPradcami nauczyciele obu wspomnianych grup
na bazie przygotowanego wcześniej przykładowego programu z wypracowanym harmonogramem współpracy opracowali szczegółowy plan
działań, dostosowany do warunków konkretnych szkół i przedszkoli. Uczestniczyły w nim:
Szkoła Podstawowa nr 30 i Przedszkola Miejskie
OS         1S[FET[LPMF 51% 4[LPła Podstawowa nr 33 i Przedszkola Miejskie

nr 171, 206, 164; Szkoła Podstawowa nr 55
i Przedszkola Miejskie nr 153, 202, 109; Szkoła Podstawowa nr 184 i Przedszkola Miejskie nr 231, 97, Szkoła Podstawowa nr 166
i Przedszkola Miejskie nr 105, 110, Szkoła Podstawowa nr 114 i Przedszkola Miejskie nr 227,
107, 163, 183. Nauczyciele uczestniczący w projekcie dokonali niezbędnych modyfikacji prograNV%PTUPTPXBMJHPEPSFBMOZDIXBSVOLØXPSB[
możliwości współpracujących placówek, wzbogacając o nowe pomysły i konkretne rozwiązania
metodyczne.
W roku szkolnym 2011/2012, z chwilą pójścia
dzieci do klas pierwszych rozpoczął się planowany II etap realizacji projektu, okres tzw. adaptacji
właściwej, realizowany przez nauczycieli szkół.
8ڀQB˂E[JFSOJLVڀSOBVD[ZDJFMF[BQSF[FOtowali przykłady podjętych do tej pory działań
na zorganizowanej przez doradców metodycznych w tym celu konferencji. Przedstawili ciekawe
rozwiązania organizacyjne dotyczące obustronnej
współpracy, innowacyjne pomysły spotkań angażujących dzieci, rodziców i nauczycieli np.: „Noc
w szkole z udziałem przedszkolaków”, „Olimpiada
QS[FET[LPMBLBw v5ZE[JFʤQMVT[PXFHPNJTJBw v%PHPUFSBQJBXڀT[LPMFw v%[JFʤPUXBSUZXڀT[LPMF[ڀLBwiarenką dla rodziców”, wspólne wycieczki, pikniki organizowane przez nauczycieli przedszkoli
i szkół np. „Wesoła zabawa w wiosce indiańskiej
Tatanka”, warsztaty artystyczne dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców organizowane na terenie
szkół, ciekawy system współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami całej szkoły
– IV – VI, z biblioteką, świetlicą szkolną itp.
Zwrócono uwagę na efekty tych działań.
Stwierdzono, że jeśli jest to system uporządkowanych, zaplanowanych na dużo wcześniej, systematycznie podejmowanych działań we współpracy nauczycieli przedszkoli – szkół, dyrektorów
tychże placówek, rodziców dzieci to w znaczący
sposób działania te ułatwiają dzieciom pokonanie progu szkolnego. Sprzyjają one nie tylko właściwej – szybkiej adaptacji dziecka ale także służą
promocji przedszkoli i szkół w najbliższym środowisku. Pozwalają dzieciom, a także ich rodzicom na podjęcie świadomej decyzji przy wyborze
szkoły. Przekonują rodziców oraz dzieci o celowości podjęcia nauki w klasie I o rok wcześniej,
w wieku 6 lat.
Podczas spotkań nauczyciele mają możliwość
wrzesień/październik 2014
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wymieniać swoje doświadczenia, wzbogacają
swój warsztat pracy, zdobywają nowe doświadczenia, gromadzą spostrzeżenia w zakresie aranżacji sal do zajęć i innych pomieszczeń szkoły,
nauczyciele inspirują się nawzajem do podejmowania innowacyjnych działań zarówno na terenie przedszkoli jak i szkół. Społeczność szkoły,
a także przedszkola poddawana jest procesowi integracji.
Szkoły znając potrzeby dzieci i rodziców
w odpowiedni sposób przygotowują się do ich
przyjęcia. Projektują dla nich ofertę zajęć wspierających (zajęcia prowadzone przez specjalistów – logopedów, psychologów, terapeutów)
oraz wiele propozycji zajęć rozwijających szczególne uzdolnienia i zainteresowania przyszłych
uczniów.
Podjęte działania wpływają na efektywniejszy proces kształcenia dzieci. Nauczyciele poznają wcześniej sposób ich funkcjonowania
w środowisku przedszkolnym, orientują się
w ich sposobie pracy, posiadanych wiadomościach i umiejętnościach, są lepiej przygotowani do prowadzenia zajęć z zastosowaniem indywidualizacji pracy. Sprzyja
temu możliwość wcześniejszego obserwowania rozwoju dziecka i analiza diagnozy peda-
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gogicznej dokonywanej podczas wizyt w przedT[LPMV $[FSQBOJF QS[F[ OBVD[ZDJFMJ T[LPMOZDI
z doświadczeń nauczycieli przedszkola pracujących dotychczas z dzieckiem 6 – letnim sprzyja wzbogacaniu warsztatu pracy o umiejętność
diagnozowania dziecka i wpływa na spójność
oddziaływań. Wcześniejsze poznanie dziecka, jego rozwoju na podstawie obserwacji
w środowisku w którym czuje się ono bezpieczne (w przedszkolu) to niezwykle istotny element
TQS[ZKBKʇDZ TLSØDFOJV PLSFTV BEBQUBDKJ %[JʒLJ
tym działaniom dzieci rozpoczynające naukę
w szkole od samego początku roku szkolnego
objęte zostaną odpowiednią opieką.
Obecnie monitorowane są dalsze działania wynikające ze szczegółowych planów
II etapu procesu adaptacji realizowanego w szkoMF %PUZD[ʇ POF XTQØQSBDZ OBVD[ZDJFMJ LMBT
I z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielami uczącymi w klasach
IV – VI – języka angielskiego, informatyki, religii, świetlicy szkolnej i biblioteki oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Zaplanowano
upowszechnianie najciekawszych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych podczas różnych
form doskonalenia nauczycieli oraz w publikacji
związanej z adaptacją dziecka.

Prawo na co dzień

DODATKOWA UMOWA O PRACĘ
NAUCZYCIELA A INFORMACJA Z KRK
1 września 2014 r. została zawarta dodatkowa umowę o pracę z nauczycielem na jeden rok szkolny. Jest to nauczyciel bez wymaganych kwalifikacji,
na zatrudnienie którego zgodę wyraził organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Czy w takim przypadku nauczyciel miał obowiązek przedłożenia informacji
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Nauczyciel ten jest zatrudniony
w tej samej szkole na podstawie umowy o pracę czas nieokreślony od 2009 r.
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
Przepisy Karty Nauczyciela1 stanowią, że nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-5 tej ustawy. Stosunek pracy można zatem nawiązać z nauczycielem, który:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne
lub o ubezwłasnowolnienie;
3) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska
(z wyjątkiem zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny).
Zgodnie z art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela, w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego
Rejestru Karnego.
W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, stosunek pracy z nauczycielem bez wymaganych kwalifikacji, został zawarty po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Przepis art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, stanowi bowiem, że jeżeli nie
ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w art.
10 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy, tj, nie posiada kwalifikacji wymaganych do
zajmowania danego stanowiska. Do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu
zawodowego, a dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak
nauczyciele stażyści. Dlatego też nawiązany z nauczycielem bez kwalifikacji stosunek pracy ma charakter odrębnego stosunku pracy, co oznacza, że w myśl powołanego wyżej art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela, przed
jego nawiązaniem nauczyciel powinien przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego. Nie ma w tym przypadku
znaczenia fakt, iż nauczyciel jest już zatrudniony w tej szkole zgodnie
z kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

[krótko mówiąc]
W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, nauczyciel
przed nawiązaniem odrębnego stosunku pracy ze szkołą bez
wymaganych kwalifikacji ma obowiązek przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Od 1 lipca
2014 r. opłata za wydanie takiego zaświadczenia została zmniejszona i wynosi 30 zł (poprzednio 50 zł).

OSOBA PEŁNOLETNIA
W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY
Czy do klasy pierwszej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, dyrektor
szkoły może przyjąć osobę pełnoletnią, tegorocznego absolwenta gimnazjum,
który w marcu 2014 r. ukończył 18 lat?
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty2, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Fakt, iż pełnoletni absolwent gimnazjum nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, nie uniemożliwia nauki w szkole dla młodzieży. Uczeń, który ukończył 18 lat
może kontynuować naukę zarówno w ogólnodostępnej szkole ponadgimnazjalnej, jak i w szkole dla dorosłych. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają zapisów uniemożliwiających uczniowi pełnoletniemu uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży.
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty3, do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (w tym zasadniczej szkoły zawodowej) przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) mają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – mają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
Wśród ustawowych kryteriów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych nie występuje wiek kandydata.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do art. 20a ust. 2a
ustawy o systemie oświaty, o przyjęciu dziecka do publicznego
przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do
publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7 tej
ustawy, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem
przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.
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[krótko mówiąc]

[krótko mówiąc]

Przepisy prawa oświatowego nie zawierają zapisów uniemożliwiających osobie pełnoletniej uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży. Nie ma przeciwwskazań aby uczeń pełnoletni, absolwent gimnazjum, mógł ubiegać się o przyjęcie do
klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej. O przyjęciu osoby pełnoletniej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w tym
do klasy pierwszej, w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Decyzja o wydłużeniu uczniowi niepełnosprawnemu etapu edukacyjnego może zostać podjęta nie tylko w ostatnim roku nauki
na danym etapie edukacyjnym, ale również w trakcie realizacji
danego etapu edukacyjnego, przy zachowaniu zasady, że na każdym etapie edukacyjnym okres nauki można przedłużyć o jeden
rok oraz z uwzględnieniem przepisów określających, do którego
roku życia może być prowadzone kształcenie specjalne uczniów
w danym etapie edukacyjnym.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI
UCZNIOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU
Czy w myśl przepisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ramowych
planów nauczania, przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
jest możliwe wyłącznie w ostatniej klasie danego etapu edukacyjnego?
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych4 stanowią, że dla uczniów niepełnosprawnych oraz
uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym
o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna,
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach5, oraz zgody
rodziców ucznia.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
podejmuje się nie później niż:
1) w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku
szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;
2) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej – do
końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
Biorąc powyższe pod uwagę, decyzja o wydłużeniu danemu uczniowi etapu edukacyjnego może zostać podjęta w trakcie realizacji danego etapu edukacyjnego (nie tylko w ostatnim roku nauki na danym etapie edukacyjnym), przy zachowaniu zasady, że na każdym
etapie edukacyjnym okres nauki można przedłużyć o jeden rok,
z uwzględnieniem przepisów określających, do którego roku życia
może być prowadzone kształcenie specjalne uczniów w danym etapie edukacyjnym6.
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
A URLOP RODZICIELSKI
Nauczycielka 1.09.2011 r. rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 23.12.2013 r. do dnia 22.06.2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim. Od 23.06.2014 r. wróciła do pracy,
a z 8 tygodni urlopu rodzicielskiego korzysta ojciec dziecka. Nauczycielka
chciałaby skorzystać z pozostałej części urlopu rodzicielskiego (18 tygodni)
i w tym czasie pracować na pół etatu. Czy w okresie pracy na pół etatu i korzystania z urlopu rodzicielskiego może dalej kontynuować staż? Czy w takiej sytuacji staż ulegnie przesunięciu tylko o czas urlopu macierzyńskiego – 182 dni?
Czy w przypadku skorzystania przez nauczycielkę z wszystkich przysługujących
jej urlopów, tj. macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego (w sumie 364 dni przy urodzeniu jednego dziecka) i ewentualnie kilku
dni zwolnienia lekarskiego przed porodem, staż należałoby odbyć od początku,
w związku z nieobecnością dłuższą niż rok?
Przepisy Karty Nauczyciela stanowią,7 że przez staż rozumie się
okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art.
1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w wymiarze co najmniej
1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego
w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a Karty Nauczyciela.
Jednocześnie w myśl art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela, w przypadku
nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności
do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie
dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy8, pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż
połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku urlopu

rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.
Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, jeżeli
nauczycielka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie łączyła urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w szkole w wymiarze połowy etatu, może kontynuować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W świetle
bowiem przedstawionej wyżej definicji, wymagany wymiar zatrudnienia w okresie stażu nauczyciela, to co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Zatem staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, w przypadku nauczycielki, o której mowa w pytaniu, ulegnie
przedłużeniu o okres przebywania nauczycielki na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim.
Problem poruszony w drugiej części pytania budzi wiele obaw nauczycieli korzystających z urlopów rodzicielskich, którzy jednocześnie są w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego. Sprawa nauczycieli korzystających z urlopów
związanych z rodzicielstwem i starających się o awans na kolejny
stopień awansu, była przedmiotem interpelacji poselskiej nr SPS023-26589/14 skierowanej do ministra edukacji narodowej.
W odpowiedzi na powyższą interpelację, ogłoszonej 25 czerwca
2014 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
przedstawił następujące wyjaśnienia:
„Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek
choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego
niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc,
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku
nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Zgodnie z powyższym każda ponadmiesięczna (ale nie dłuższa niż
rok) ww. nieobecność nauczyciela przedłuża jego staż o czas nieobecności. Nieobecności nie należy sumować. Okres urlopu wypoczynkowego nie jest zaliczany do ww. nieobecności.
Ponadto uprzejmie informuję, że na podstawie art. 91c ust. 1 ww.
ustawy osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela podlegają przepisom ustawy Kodeks pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Dlatego w przypadku urodzenia jednego
zdrowego dziecka nauczycielce przysługuje obligatoryjnie 20 tygodni
urlopu macierzyńskiego oraz fakultatywnie: bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego
i bezpośrednio po dodatkowym urlopie wykorzystanym w pełnym
wymiarze – do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przy czym urlop
rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.
W przypadku ciąży mnogiej wymiar obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest odpowied-

nio wyższy. Po wykorzystaniu urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pracownik
zatrudniony przez okres co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
do 36 miesięcy, nie dłużej niż do osiągniecia przez dziecko 5. roku
życia.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że nauczycielka odbywająca staż oraz korzystająca z wszelkich uprawnień wynikających
z macierzyństwa w przypadku nieobecności dłuższej niż rok może być
zobowiązana do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Należy jednak zauważyć, iż w przepisach powszechnych ustawodawca
przewidział sytuacje, w których pracownik z określonych powodów,
pomimo korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, może
korzystać z uprawnień pracowniczych, które przysługują pracownikom czynnym zawodowo. Zgodnie z art. 1821 § 5-6 oraz 1821a §
6 Kodeksu pracy pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy
następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który
zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego
lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest
to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje
pracownika na piśmie. Ponadto, w myśl z art. 1862 § 1 Kodeksu pracy,
w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę
zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Stosownie do art. 1827 § 1 ww. ustawy pracownik uprawniony do urlopu
wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać
z takiego urlopu. Pracodawca jest zobligowany uwzględnić wniosek
pracownika.
Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczycielka odbywająca staż na kolejny stopień awansu zawodowego, w przypadku
wykonywania w określonym czasie pracy w wymiarze co najmniej połowy etatu, ma możliwość jego kontynuowania.
Ponadto uprzejmie informuję, iż w procedowanym obecnie projekcie
ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw przewidziana jest nowelizacja art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela i dodanie przepisu, zgodnie z którym w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu
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na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Łączny czas nieobecności
w pracy z powodu korzystania z tych urlopów oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy nie może być jednak dłuższy niż rok i 6 miesięcy.”

[krótko mówiąc]
W przypadku łączenia przez nauczyciela urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy w szkole w wymiarze połowy etatu, może on kontynuować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania nieobecności spowodowanej urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem macierzyńskim.
Nauczycielka, o której mowa w pytaniu, odbywająca staż oraz
korzystająca z wszelkich uprawnień wynikających z macierzyństwa, poprzedzonych zwolnieniem lekarskim, w przypadku nieobecności dłuższej niż rok będzie zobowiązana do ponownego
odbycia stażu w pełnym wymiarze.

PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU
PRACY NAUCZYCIELA
Nauczycielka gimnazjum zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, uzyskała w dniu 26 lipca 2014 r. akt
nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W dniu 7 sierpnia 2014 r. urodziła
dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego. Z jakim dniem należy przekształcić stosunek pracy nauczycielki, czy można tego dokonać dopiero po powrocie
nauczycielki z urlopu macierzyńskiego?
Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela9, stosunek pracy nauczyciela
nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym
dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Warunkami zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania,
o których mowa w powołanym wyżej artykule jest:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
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2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
3) nietoczenie się przeciwko nauczycielowi postępowania karnego
lub dyscyplinarnego, lub postępowania o ubezwłasnowolnienie;
4) niekaranie za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska;
6) istnienie warunków do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
Jeżeli zatem nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego
w dniu 26 lipca 2014 r. i ponadto spełnia wskazane wyżej warunki,
to jego stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształcił się w stosunek pracy na podstawie mianowania
z dniem 1 sierpnia 2014 r., zgodnie z zasadą, że stosunek pracy przekształca się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela
mianowanego.
Fakt, iż nauczycielka, o której mowa w pytaniu przebywa na urlopie
macierzyńskim nie ma w tym przypadku znaczenia. Przekształcenie
stosunku pracy następuje bowiem z mocy prawa. Dyrektor szkoły na podstawie art. 10b ust. 5 Karty Nauczyciela jedynie potwierdza na piśmie przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy
w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

[krótko mówiąc]
Stosunek pracy, w sytuacji opisanej w pytaniu, przekształcił się
w stosunek pracy na podstawie mianowania z dniem 1 sierpnia
2014 r. Przebywanie nauczycielki na urlopie macierzyńskim nie
powoduje przesunięcia terminu przekształcenia stosunku pracy.

UTWORZENIE STANOWISKA
WICEDYREKTORA W ZESPOLE SZKÓŁ
Ile oddziałów powinien liczyć zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, aby obligatoryjne utworzyć stanowisko wicedyrektora?
Statut zespołu szkół, przewiduje możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora, nie wskazuje jednak, przy jakiej liczbie oddziałów utworzenie tego
stanowiska jest obligatoryjne. Organ prowadzący stoi na stanowisku, że brak
jest podstawy prawnej do utworzenia stanowiska wicedyrektora, pomimo
że w ramach zespołu funkcjonuje 12 oddziałów.
W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty10, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły

[krótko mówiąc]
Obowiązujące przepisy prawa nie określają minimalnej liczby oddziałów w zespole szkół, przy której obligatoryjne byłoby
utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły. Jedynie przez analogię można rozważyć uwzględnienie przepisów ramowych statutów publicznych szkół w zakresie dotyczącym tworzenia stanowiska wicedyrektora przy liczbie co najmniej 12 oddziałów.

KWALIFIKACJE DO ETYKI
W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zasad organizacji religii i etyki
w szkołach, przewidującą od 1 września 2014 r. obowiązek zorganizowania
lekcji etyki nawet dla jednego zainteresowanego ucznia, mam jako dyrektor
gimnazjum, problem z pozyskaniem nauczycieli posiadających wymagane
kwalifikacje do nauczania etyki. Jakie kwalifikacje mogę przyjąć, jako wystarczające do nauczania tego przedmiotu?
lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady
szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół11 ustalają zależność między liczbą oddziałów w szkole a istnieniem stanowiska wicedyrektora.
W myśl § 12 ust. 1 załącznika nr 2 (ramowy statut publicznej szkoły
podstawowej) do powołanego wyżej rozporządzenia, w szkole, która
liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Przepis § 14 ust. 1 załącznika nr 3 (ramowy statut publicznego
gimnazjum) do ww. rozporządzenia stanowi, iż w gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
W piśmiennictwie przeważa pogląd, że „ustawa o systemie oświaty
nie określa, jaką treść należy nadać statutowi zespołu, ani jakie zagadnienia należy w nim uwzględnić. Nie ma również podstawy prawnej stosowania wprost przepisów ramowych statutów szkół (placówek)
publicznych, ponieważ zespół szkół, będąc jednostką organizacyjną,
nie jest jednak w sensie prawnym „szkołą”. Dlatego też przepisy ustawy o systemie oświaty regulujące treść statutu szkoły lub placówki,
w szczególności zaś art. 60 ust. 1, z pewną ostrożnością należy stosować do statutu zespołu przez analogię12.”
Mając na względzie powyższe stanowisko, jak również fakt, że rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nie zawiera załącznika określającego ramowy statut zespołu szkół, jedynie przez analogię można rozważyć
uwzględnienie przepisów ramowych statutów publicznych szkół
w zakresie dotyczącym tworzenia stanowiska wicedyrektora przy
liczbie co najmniej 12 oddziałów.

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.13 W świetle przepisów tego rozporządzenia, stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba,
która ukończyła odpowiednio:
1) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku
(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych
obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
3) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku
(specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych
zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
opublikowanym w dniu 16 czerwca 2014 r. na stronie internetowej resortu wynika, że „w szkołach podstawowych, gimnazjach
i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić
nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub
etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym
zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również – na podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia
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zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści
nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym
z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.
Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym
o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami.
Dyrektor szkoły oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania
przedmiotu etyka uwzględnia zakres treści nauczania wynikający
z podstawy programowej tego przedmiotu.
Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie
programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły
podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów
wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.”
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ODWOŁANIE DYREKTORA SZKOŁY
W PRZYPADKU UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ
Na jakiej podstawie organ prowadzący powinien odwołać ze stanowiska
dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum, którzy są w trakcie
kadencji, w przypadku utworzenia od dnia 1 września 2014 r. zespołu szkół,
w skład którego będą wchodziły obie szkoły?
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie
określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli –
bez wypowiedzenia,
c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii
kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
W przypadku odwołania dyrektora szkoły z powodu połączenia
szkół w zespół lub z powodu innych zmian organizacyjnych takich
jak likwidacja szkoły, czy rozwiązanie istniejącego zespołu szkół, zastosowanie znajdą postanowienia art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten umożliwia odwołanie dyrektora szkoły
w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Wymagane jest ponadto zasięgnięcie opinii
kuratora oświaty.
Należy zauważyć, przepisy art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty nie zawiera katalogu „przypadków szczególnie uzasadnionych”, co daje organowi prowadzącemu pewną swobodę decyzyjną,
choć nie oznacza dowolności. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „przypadki szczególnie uzasadnione muszą obejmować
konkretne i poważne przyczyny odwołania ze stanowiska oraz znajdować jednoznaczne oparcie w materiale dowodowym sprawy”14.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyrażonej m.in. w odpowiedzi na interpelację poselską nr SPS-023-26580/14, zmiany organizacyjne, tj. likwidacja szkoły, łączenie szkół w zespół czy rozwiązanie
istniejącego zespołu szkół, mogą być uznane za „przypadek szczególnie
uzasadniony”, o którym mowa w powołanym wyżej artykule ustawy
o systemie oświaty, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 26 lutego 2013 r.15.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że w niektórych sprawach indywidualnych wojewódzkie sądy administracyjne nie podzielają powyższego stanowiska, kwestionując tryb odwołania dyrektora np.
likwidowanej szkoły w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach z dnia 5 września 2013 r. 16).

[krótko mówiąc]

fot. archiwum prywatne

W przypadku utworzenia zespołu szkół, odwołanie ze stanowiska dyrektorów szkół wchodzących w skład zespołu, powinno nastąpić na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty, tj. w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Na pytania Czytelników
odpowiada
Monika Rękawek
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fot. archiwum

Ustawa podręcznikowa
tekst:
Monika Rękawek

W dniu 8 lipca 2014 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o systemie
oświaty z 30 maja 2014 r.1, zwana „dużą ustawą podręcznikową”, której
głównym założeniemjest zwiększenie dostępności podręczników szkolnych
dla uczniów. Nowelizacja ustawy zawiera ponadto szereg innych zmian m.in.:
w zakresie dopuszczania w szkole programów nauczania, dopuszczania
podręczników do użytku szkolnego, ustalania szkolnego zestawu programów
nauczania oraz zakazu oferowania szkołom korzyści w zamian za dokonanie
wyboru konkretnego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego. Niniejszy komentarz szczegółowo prezentuje nowe regulacje
prawne przyjęte w nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Duża ustawa podręcznikowa została poprzedzona tzw. małą ustawą podręcznikową, tj. nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 21 marca 2014 r.2, na mocy której minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników dla uczniów szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, został upoważniony do zlecania
opracowania i wydania podręcznika lub jego części.Podręczniki opracowane i wydane na zlecenie
Ministra Edukacji Narodowej, bądź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będą dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa.3
W wyniku powyższej nowelizacji ustawy o systemie oświaty zrezygnowano ponadto z określenia
terminu, w jakim dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, obowiązujący
w szkole w kolejnym roku szkolnym.Dotychczasowe
brzmienie przepisu art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zobowiązywało
dyrektorów szkół do podania do publicznej wiadomości, w terminie do 15 czerwca, zestawu podręczników, które będą obowiązywać w następnym roku
szkolnym.Obecnie obowiązujące przepisy pozostawiają do uznania dyrektora szkoły, termin, w jakim
zestaw podręczników na kolejny rok szkolny zostanie podany do publicznej wiadomości.

Definicje ustawowe programu wychowania
przedszkolnego, programu nauczania,
programu nauczania do danego zawodu
(art. 13 pkt 13b i 13c ustawy o systemie oświaty)

„Duża” ustawa podręcznikowa wprowadza do
ustawy o systemie oświaty nowe definicje: pro-
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gramu wychowania przedszkolnego i programu
nauczania oraz programu nauczania do zawodu.
W dotychczasowym stanie prawnym,warunki,
jakie powinny spełniać programy wychowania
przedszkolnego, programy nauczania do danych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz programy nauczania do zawodu określone były w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników4. Rozporządzenie powyższe zostało uchylone z dniem 8 lipca 2014 r.
Zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 3 pkt 13b i 13c ustawy o systemie
oświaty, przez program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania
ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego.
Natomiast przez program nauczania do zawodu należy rozumieć opis sposobu realizacji celów
kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
w formie efektów kształcenia, uwzględniający
wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych
– określonych w ramowych planach nauczania
dla tych szkół.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, podkreślono, że nowe regulacje dotyczące programów nauczania, przez
ograniczenie wymagań w zakresie ich zawartości, mają na celu ułatwienie i zachęcenie nauczycieli do opracowywania i korzystania w szkole
z autorskich programów nauczania, przygotowanych w sposób i w formie ustalonej w danej
szkole i dostosowanych do potrzeb i możliwości
określonych grup uczniów.

Zmiany dotyczące warunków i trybu
dopuszczania do użytku w szkole programów
nauczania (art. 22a ustawy o systemie oświaty)

Jak wskazano wyżej do dnia 7 lipca 2014 r.,
warunki i tryb dopuszczania programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania do kształcenia ogólnego oraz programów
nauczania dla zawodu określało rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników5, a w przypadku szkół artystycznych – rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania
do użytku w szkołach artystycznych programów
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do szkół artystycznych6. Rozporządzenia powyższe zostały uchylone z dniem
8 lipca 2014 r. Od tej daty tryb i warunki dopuszczania programów nauczania, a także wymagania dotyczące tych programów określa art. 22a
ustawy o systemie oświaty.
Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie trybu dopuszczania do użytku szkolnego
programów wychowania przedszkolnego oraz
programów nauczania
Nie tylko nauczyciel,ale również zespół nauczycieli może przedstawić dyrektorowi szkoły
program nauczania do danych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o systemie
oświaty, nauczyciel lub zespół nauczycieli przed-

stawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program
nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowiprzedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzącychkształcenie zawodowe w danym
zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.
W świetle art. 22a ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, program wychowania przedszkolnego
oraz program nauczania może obejmować treści
nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.
Jednocześnie ustawa zastrzega, że program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
Przedstawione programy nauczania, tak jak
dotychczas dopuszcza do użytku w przedszkolu
lub szkole dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu
lub szkole programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.
Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnieniew zestawie programów
wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie
programów nauczania całości odpowiedniopodstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonejdla danego etapu edukacyjnego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także całości podstawyprogramowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.
Należy zaznaczyć, że wskazanych wyżej zasad dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki.
wrzesień/październik 2014
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Przepisy przejściowe dotyczące warunków
i trybu dopuszczania do użytku w szkole
programów nauczania (art. 7 i 8 ustawy
podręcznikowej)

Nowelizacja przepisów dotyczącychzasad dopuszczania programów nauczania nie skutkuje
koniecznością zmian w obowiązujących w szkołach, przed 8 lipca 2014 r., zestawach programów wychowania przedszkolnego i szkolnych
zestawach programów nauczania. Dopuszczone
wcześniej programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania mogą być nadal stosowane.
Ponadto w nowelizacji ustawy przewiduje
się okres przejściowy, w trakcie którego w roku szkolnym:
1) 2014/2015 w przypadku klasy I szkoły podstawowej,
2) 2015/2016 w przypadku klas I i II szkoły podstawowej,
3) 2016/2017 w przypadku klas I-III szkoły
podstawowej
– nauczyciel lub zespół nauczycieli, którzy realizują program nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą mogli
przedstawić dyrektorowi szkoły część tego programu nauczania obejmującą okres krótszy niż
etap edukacyjny.
Dyrektor szkoły w takim przypadku dopuszcza do użytku w danej szkole część programu nauczania obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w szkolnym
zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas
I-III szkoły podstawowej, powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku w danej
szkole ostatniej części programu nauczania.

Definicja ustawowe podręcznika, materiału
edukacyjnego oraz materiału ćwiczeniowego
(art. 3 pkt 23-25 ustawy o systemie oświaty)

W art. 3 ustawy o systemie oświaty zostały
dodane pkt 23-25,określające ustawowe definicje: podręcznika, materiału edukacyjnego i materiału ćwiczeniowego.
Przez podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny, to zgodnie z defini-
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cją ustawodawcy,materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację
programu nauczania, mający postać papierową
lub elektroniczną.
Natomiast przez materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów
służący utrwalaniu przez nich wiadomości
i umiejętności.
Wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty powyższych definicji związane jest z nowymi
zasadami wyboru i ustalania zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących
w szkole oraz z wyposażaniem uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe finansowane ze środków dotacji
celowej przekazywanych organom prowadzącym szkoły.

Warunki i zasady dopuszczania podręczników do
użytku szkolnego (art. 22an-art. 22aq ustawy
o systemie oświaty)

Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego określają przepisy art. 22an-22aq ustawy
o systemie oświaty oraz obowiązujące od 9 lipca
2014 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników6.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształceniaw zawodach szkolnictwa artystycznego –
minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego,dopuszczają do użytku
szkolnego odpowiednio w szkołach lub szkołach
artystycznych podręczniki, po uzyskaniu pozytywnychopinii rzeczoznawców wyznaczonych
odpowiednio przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowaniaalbo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z list rzeczoznawców prowadzonychprzez tych ministrów.
Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego autorskie
prawa majątkowedo podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem. Podręcznik może mieć postać papierową
lub elektroniczną.
Podmiot składającywniosek o dopuszczenie
podręcznika wnosi opłatę w wysokości od 800
zł do 6000 zł.
Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcz-
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nika dotyczy danego wydania oraz kolejnych
niezmienionych wydań.
Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub
w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
Należy podkreślić, że wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego, nie może
być złożony przed upływem trzech lat od dnia
dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są podawane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu odpowiednio ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Szczegółowe warunki dopuszczenia podręcznika określa powołane wyżej rozporządzenie.
Natomiast na poziomie ustawy o systemie
oświaty określone zostały m.in. wymagania dotyczące podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego m.in., jeżeli nie zawiera:
a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku – w przypadku podręcznika w postaci papierowej,
b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego
wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia,
c) materiałów i treści o charakterze reklamowym.
W przypadku podręcznika w postaci elektronicznej, powinien on być opracowany w sposób
pozwalający na zastosowanierozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są podawane do publicznejwiadomości na stronie internetowej urzędu odpowiednio ministra właściwego
do spraw oświatyi wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przepisy przejściowe dotyczące dopuszczania
podręczników do użytku szkolnego (art. 16-19
ustawy podręcznikowej)

Przepisy art. 16-19 ustawy podręcznikowej
określają szczegółowe zasady i terminy dostosowania do nowych warunków podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem
wejścia w życie ustawy, tj. przed 8 lipca 2014 r.
Proces dostosowania tych podręczników do
nowych warunków dotyczących oddzielenia
od podręcznika ćwiczeń i usunięcia z podręcznika odwołań do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia będzie
przebiegał sukcesywnie, począwszy od 2015 r.
W pierwszej kolejności w terminie do 31 marca 2015 r. wydawcy podręczników dopuszczonych mają obowiązek dostosowania do nowych
warunków podręczników do:
a) zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej
w klasach I i II szkoły podstawowej,
b) zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I i II szkoły podstawowej,
c) danych zajęć edukacyjnych w klasie IV
szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum
i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej.

Nowe zasady wyboru podręcznika i ustalania
szkolnego zestawu podręczników (art. 22aa
i 22ab ustawy o systemie oświaty)

Ustawa podręcznikowa przewiduje istotne zmiany w zasadach wyboru podręczników
przez nauczycieli.
Przepis art. 22aa ustawy o systemie oświaty
stanowi, że nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podwrzesień/październik 2014
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ręcznika, ale także z wykorzystaniem materiałów
edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających
podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych.
Przepis powyższy określa również jednoznacznie, że nauczyciel może w realizacji programu
nauczania zrezygnować zzastosowania podręcznika lub ww. materiałów.
Jeżeli w szkole pracuje więcej niż jeden nauczyciel danego przedmiotu, nowe przepisy
wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego przez zespół nauczycieli.
Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie
w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół
nauczycieliprowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjumi szkole ponadgimnazjalnej
przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznejoraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka
obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego,dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I-III szkoły podstawowej;
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do
danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów
danej klasy – w przypadku klas IV-VI
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
3) materiałów ćwiczeniowych.
Jednocześnie ustawa określa wyjątki od generalnej zasady wyboru jednego podręcznika lub
materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy
do danych zajęć edukacyjnych.
Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego
podręcznika lub materiału edukacyjnego:
1) do danego języka obcego nowożytnego
w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy
nauczania języków obcych nowożytnych –
w przypadku klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
2) do danych zajęć edukacyjnych w danej
klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia
ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;
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3) do danych zajęć edukacyjnych w danej
klasie z zakresu kształcenia w zawodzie –
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych
objętych kształceniem specjalnym;
5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej.

fot. http://pixabay.com/

Zasada wyboru wspólnego podręcznika do
danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego nie dotyczy materiałów ćwiczeniowych, na zakup których szkoły będą otrzymywały corocznie dotację celową. W poszczególnych
oddziałach danej klasy będą mogły być zatem
stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów.
Zespoły nauczycieli, wybierając podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, zobowiązane są uwzględnić
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.
Zgodnie z art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku
braku porozumienia w zespole nauczycieli,
ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące
w poszczególnych oddziałach w danym
roku szkolnym
– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.
Należy zwrócić uwagę na wprowadzony wymóg opiniowania przez radę rodziców zaproponowanego przez nauczycieli i przedstawionego
przez dyrektora szkoły zestawu podręczników
lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych.
Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach
I-III szkoły podstawowej oraz zespołu nauczycieliprowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
wrzesień/październik 2014
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w gimnazjumi szkole ponadgimnazjalnej, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników
lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany
materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma
możliwości zakupu danego podręcznika,
materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe, obowiązujące w danym roku szkolnym.

Przepisy przejściowe dotyczące wyboru
podręcznika i ustalania szkolnego zestawu
podręczników (art. 15 ustawy podręcznikowej)

Przedstawione wyżej nowe regulacje prawne
dotyczące wyboru podręcznika przez zespół nauczycieli oraz ustalania szkolnego zestawu podręczników(z zastrzeżenie mart. 15 ust. 3-5nowelizacji ustawy), stosuje się, począwszy od
roku szkolnego:
1) 2014/2015 – w przypadku podręcznika do
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej
lub materiału edukacyjnego w klasie I szkoły podstawowej;
2) 2015/2016 – w przypadku podręczników
do danych zajęć edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych w klasie IVszkoły
podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie
I szkoły ponadgimnazjalnej.
W pozostałych klasach ww. szkół wymienionych, do końca etapu edukacyjnego w tych
szkołach, stosuje się dotychczasoweprzepisy
w zakresie ustalania zestawu podręczników, tj.
art. 22a ust. 1 i ust. 2e ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 8 lipca
2014 r.(nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego, a dyrektor szkoły podaje do publicznej
wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym).
Należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe art. 15 ust. 3 i 5 ustawy podręcznikowej.
W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku:
1) podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej,przyrod-
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niczej i społecznej w klasie I szkoły podstawowej innego niż zapewniony przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz
2) podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału
edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej
nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą
podręcznikową, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika w zestawie przez co
najmniej trzy lata szkolne.
W roku szkolnym 2015/2016 w przypadku
podręcznika do zajęć z zakresu danego języka
obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie
stosujesię art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną, w zakresie dotyczącym obowiązywaniatego podręcznika lub materiału w zestawie przez
co najmniej trzy lata szkolne. W tym przypadku
podręczniklub materiał powinien obowiązywać
w zestawie przez co najmniej dwa lata szkolne.

Obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez
szkoły podstawowe i gimnazja (art. 22ac-art.
22am ustawy o systemie oświaty)

Zgodnie z art. 22ac ustawy o systemie oświaty,uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) mają prawo
do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania
ustalonych dla tych szkół.
Nowe zasady zaopatrywania uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zakładają, że kupione przez szkołę
podręczniki i materiały edukacyjne powinny
służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom
uczniów danej klasy.
Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje
podręczników do nieobowiązkowych zajęć edu-
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kacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie
do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć
dodatkowych (np. drugi język obcy nowożytny
w szkole podstawowej).
Przepis przejściowy art. 9 ustawy podręcznikowej przewiduje, że prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uczniowie
szkółpodstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego:
1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;
2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły
podstawowej oraz klasy I gimnazjum;
3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły
podstawowej oraz klasy II gimnazjum;
4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły
podstawowej oraz klasy III gimnazjum.
Na podstawie art. 22ad ustawy o systemie
oświaty, obowiązkiem ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania jest wyposażenie
szkół podstawowych w podręczniki do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach
I-III. Obowiązkiem ministra jest również dostosowanie tych podręczników do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznychuczniów niepełnosprawnych.
W myśl art. 10 ustawy podręcznikowej, wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, począwszy od rokuszkolnego:
1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I;
2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II;
3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III.
Podręczniki te stają się własnością organu
prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich
przekazania przez ministrawłaściwego do spraw
oświaty i wychowania.
Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu
prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie podręczników, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświatyi
wychowania.W takim przypadku, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przezministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

Dotacja celowa na zakup podręczników (art.
22ae-art. 22ah ustawy o systemie oświaty)

Zgodnie z art. 22ae ust. 1 wyposażenie:
1) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego
lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III;
2) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VI;
3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem
zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.
Na realizację tego zadania jednostka samorządu
terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.
Na sfinansowanie kosztu zakupu ww. podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych,szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorząduterytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują,
na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnegoobowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego
typu i rodzaju.
Maksymalna wysokość dotacji na jednego
ucznia jest określona w art. 22ae ust. 5 ustawy
o systemie oświaty i wynosi na wyposażenie:
1) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
dla klas I-III – do wysokości 25 zł na ucznia;
2) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III – do wysokości 50
zł na ucznia;
wrzesień/październik 2014
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3) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VI – do wysokości 140 zł na ucznia;
4) szkół podstawowych i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI – do wysokości 25
zł na ucznia;
5) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
6) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.
Ustawa podręcznikowa zakłada, że kupione
podręczniki lub materiały edukacyjne do danych
zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów. Oznacza to, że następna
dotacja celowa na uczniów danej klasy będzie
udzielana, co do zasady, po trzech kolejnych latach szkolnych, chyba że zaistnieje konieczność
zapewnienia danego kompletu podręczników
lub materiałów edukacyjnych dla większej liczby
uczniów niż w poprzednim roku szkolnym.
Natomiast dotacja na wyposażenie uczniów
w materiały ćwiczeniowe będzie udzielana do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych
dla każdego ucznia w danej klasie każdego roku,
nieprzekraczającej kwot określonych w ustawie.
Ustawa przewiduje, że 1% wykorzystanej przez
jednostki samorządu terytorialnego dotacji stanowić będą koszty obsługi zadania zleconego.
Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazana organom prowadzącym te szkoły, będzie
mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych. Dotacja będzie
mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów.
Należy zaznaczyć, że w roku szkolnym
2015/2016 ponownie zostanie udzielona dotacja
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na wyposażenie uczniów kl. I szkoły podstawowej w podręcznik do nauki języka obcego nowożytnego.
Ustawa o systemie oświaty określa terminy:
wykorzystania dotacji, jej rozliczenia, zwrotu
niewykorzystanej części dotacji oraz przekazania przez wojewodę zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Sposób przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji oraz tryb
jej udzielania i sposób rozliczania, w tym odpowiednie wzorywniosków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe7.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie
do dotacji celowejudzielanej jednostkom samorządu terytorialnego w latach 2014-2015.
Warto zaznaczyć, że dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:
1) w zestawie podręczników lub materiałów
edukacyjnych, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupudla
ucznia przekracza odpowiednie kwoty dotacji celowej;
2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednie
kwoty dotacji celowej.
W takim przypadku, różnicę między kosztem
zakupu dla ucznia kompletu podręczników lubmateriałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji
celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych przez szkoły
podstawowe i gimnazja (art. 22aj ust. 2 oraz art.
22az- art. 22azc ustawy o systemie oświaty)

Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
Należy pamiętać, że jeżeli wartość zamówień szkoły na zakup podręczników, materiałów
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edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nie
przekroczy wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, nie stosuje się do takich zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych8.
W przypadku gdy wartość zamówienia, którego przedmiotem jest zakup podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych, przekroczy
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000
euro, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. przewiduje
stosowanie uproszczonego trybu zakupu przez
dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Ustawa podręcznikowawprowadziła bowiem
zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, w której w art. 4 dodano pkt 8c stanowiący, że ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniemw
bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którychmowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego
w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawieart. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego.
Zamówienie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności
mogącychmieć wpływ na jego udzielenie.
Szkoła nie udostępnia informacji związanych
z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot
zainteresowanywykonaniem zamówienia, nie
później niż przed zawarciem umowy o wykona-

nie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane.
Szkoła niezwłocznie podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej szkoły
lub stronie internetowej organu prowadzącego,
informację o udzieleniu zamówienia, podając
nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu,
z którym zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniutego zamówienia.

Warunki korzystania przez uczniów
z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych (art. 22aj-art. 22am
ustawy o systemie oświaty)

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne
powinny być gromadzone w bibliotece szkolnej.
Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających
postać elektroniczną, lub
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe
bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
Dyrektor szkoły ma obowiązek określić szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych uwzględniając konieczność zapewnienia
co najmniej trzyletniego okresu używania tych
podręczników lub materiałów. Zgodnie z powołanym wyżej komunikatem MEN, nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.
Należy pamiętać, aby określone przez dyrektora szkoły szczegółowe warunki korzystania
przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych podać do wiadomości rodziców uczniów.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowai gimnazjum może
żądać od rodziców ucznia zwrotu:
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału
edukacyjnego lub
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej w klasach I-III
szkoły podstawowej, określonego przez
wrzesień/październik 2014
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ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
W świetle powyższego, nie jest
możliwe żądanie zwrotu nowego
egzemplarza podręcznika.
Koszt każdej z czterech części
podręcznika „Nasz elementarz”
określony przez ministra edukacji
narodowej wynosi 4,34 zł.
Koszt zwrotu ww. podręcznika
stanowi dochód budżetu państwa.
W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do
innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) podręczniki zapewnione przez
ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania lub zakupione z dotacji
celowej, lub
2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej – dostosowane do
potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością
organu prowadzącego szkołę, do której
uczeń przechodzi.

Zakaz oferowania szkołom korzyści w zamian
za dokonanie wyboru konkretnego
podręcznika, materiału edukacyjnego lub
materiału ćwiczeniowego (art. 22d ustawy
o systemie oświaty)

W ustawie o systemie oświaty został dodany
art. 22d, które jednoznacznie określa, że zakazane jest:
1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie
szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek
korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.
Działania powyższe stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji9.
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Sięgnij do źródeł:
1

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014,
poz. 811)
2
ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
poz. 290)
3
art. 22c ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn., zm.)
4 rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania
oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752)
5
rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25
lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania
do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników do szkół
artystycznych5 (Dz. U. Nr 52, poz. 268)
6
rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909)
7rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. z 2014 r., poz. 902)
8 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
9 ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,
z późn. zm.)

fot. archiwum

Zmiany w prawie oświatowym
przygotowała: Monika Rękawek

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
4 czerwca 2014 r. (z wyjątkami) weszła w życie:
ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2014 r., poz. 642)
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty obejmuje m.in.:
tXQSPXBE[FOJFJOTUZUVDKJBTZTUFOUBOBVD[ZDJFMB
t[NJBOZX[ڀBLSFTJFXD[FʯOJFKT[FHPQS[ZKʒDJBE[JFDLBEPT[LPZ
t[NJBOZX[ڀBLSFTJFPESPD[FOJBTQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHP
t[NJBOZX[ڀBLSFTJFU[XvFEVLBDKJEPNPXFKw
Asystent nauczyciela (art. 7 ust. 1e, 1f i 1g)
0EXS[FʯOJBSPLVXڀT[LPMFQPETUBXPXFK XڀUZNTQFDKBMOFKJڀJOUFHSBDZKOFK NP˃MJXFKFTU[BUSVEOJFOJFBTZTUFOUBOBVD[ZDJFMB
MVCPTPCZOJFCʒEʇDFKOBVD[ZDJFMFN QSPXBE[ʇDZDI[BKʒDJBXڀLMBTBDI**** MVCBTZTUFOUBXZDIPXBXDZʯXJFUMJDZ
;BEBOJFNBTZTUFOUBOBVD[ZDJFMBJڀBTZTUFOUBXZDIPXBXDZʯXJFUMJDZCʒE[JFPEQPXJFEOJPXTQJFSBOJFOBVD[ZDJFMBMVCPTPCZOJFCʒEʇDFK OBVD[ZDJFMFN  QSPXBE[ʇDZDI [BKʒDJB EZEBLUZD[OF  XZDIPXBXD[FJڀPQJFLVʤD[F MVCXTQJFSBOJFXZDIPXBXDZʯXJFUMJDZ
"TZTUFOU OBVD[ZDJFMB QPXJOJFO QPTJBEBʉ XZLT[UBDFOJF DP OBKNOJFKOBڀQP[JPNJFXZNBHBOZNEP[BKNPXBOJBTUBOPXJTLBOBVD[ZDJFMBXڀT[LPMFQPETUBXPXFKPSB[QS[ZHPUPXBOJFQFEBHPHJD[OF1POBEUPQPXJOJFOTQFOJBʉXBSVOLJ PڀLUØSZDINPXBXڀBSUVTU
QLUJڀ,BSUZ/BVD[ZDJFMB UKOJFNP˃FUPD[ZʉTJʒQS[FDJXLPOJFNV
QPTUʒQPXBOJFLBSOFMVCEZTDZQMJOBSOFBOJQPTUFQPXBOJFPڀVCF[XBTOPXPMOJFOJF 1POBEUP OJF NP˃F CZʉ LBSBOZ [B QS[FTUʒQTUXP QPQFOJPOFVNZʯMOJF"TZTUFOUBOBVD[ZDJFMB[BUSVEOJBTJʒOB[ڀBTBEBDI
PLSFʯMPOZDIXڀ,PEFLTJFQSBDZ [ڀUZN˃FڀXZOBHSPE[FOJFVTUBMBTJʒOJF
XZ˃T[FOJ˃QS[FXJE[JBOFEMBOBVD[ZDJFMBEZQMPNPXBOFHP
1S[FEOBXJʇ[BOJFNTUPTVOLVQSBDZ LBOEZEBUOBڀBTZTUFOUB[PCPXJʇ[BOZKFTUQS[FEP˃ZʉEZSFLUPSPXJT[LPZJOGPSNBDKʒ[ڀ,SBKPXFHP 3FKFTUSV ,BSOFHP PSB[ PʯXJBED[FOJF  ˃F ڀOJF UPD[Z TJʒ
QS[FDJXLPOJFNVQPTUʒQPXBOJFLBSOFMVCEZTDZQMJOBSOFMVCQPTUʒQPXBOJFPڀVCF[XBTOPXPMOJFOJF
"TZTUFOUPXJOBVD[ZDJFMBOJFQPXJFS[BTJʒ[BEBʤPLSFʯMPOZDIEMB
[BUSVEOJBOZDIEPEBULPXPOBVD[ZDJFMJXTQPNBHBKʇDZDI
Wcześniejsze przyjęcia dziecka do szkoły
XS[FʯOJBڀSXFT[PX˃ڀZDJFOPXFCS[NJFOJFBSUVTU
JڀVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ LUØSZTUBOPXJ ˃FڀOBڀXOJPTFLSPE[J-

DØXOBVLʒXڀT[LPMFQPETUBXPXFKNP˃FUBL˃FSP[QPD[ʇʉE[JFDLP 
LUØSFXڀEBOZNSPLVLBMFOEBS[PXZNLPʤD[ZMBU KF˃FMJXZLB[VKF
QTZDIPĕ[ZD[OʇEPKS[BPʯʉEPQPEKʒDJBOBVLJT[LPMOFK
%FDZ[KʒPڀXD[FʯOJFKT[ZNQS[ZKʒDJVE[JFDLBEPT[LPZQPETUBXPXFKQPEFKNVKFEZSFLUPST[LPZOBڀQPETUBXJFPQJOJJQVCMJD[OFK
QPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFKBMCPOJFQVCMJD[OFKQPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFK [BP˃POFK[HPEOJF[ڀBSUVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZPSB[[BUSVEOJBKʇDFKQSBDPXOJLØXQPTJBEBKʇDZDILXBMJĕLBDKFPLSFʯMPOFEMBQSBDPXOJLØXQVCMJD[OZDIQPSBEOJ
QTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OZDI
%[JFDLP LUØSF[PTUBPXD[FʯOJFKQS[ZKʒUFEPT[LPZQPETUBXPXFK KFTU[XPMOJPOF[ڀPCPXJʇ[LVSPD[OFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
Nowe zasady odraczania obowiązku szkolnego
;HPEOJF[ڀOPXZNCS[NJFOJFNBSUVTUVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ EZSFLUPSQVCMJD[OFKT[LPZQPETUBXPXFK XڀPCXPE[JF
LUØSFKE[JFDLPNJFT[LB BڀXڀQS[ZQBELVHEZE[JFDLP[PTUBPQS[ZKʒUFEPT[LPZQPETUBXPXFKJOOFKOJ˃QVCMJD[OBT[LPBQPETUBXPXB XڀPCXPE[JFLUØSFKNJFT[LB EZSFLUPST[LPZQPETUBXPXFK EP
LUØSFKE[JFDLP[PTUBPQS[ZKʒUF OBڀXOJPTFLSPE[JDØX PESBD[BTQFnianieQS[F[E[JFDLPPCPXJʇ[LVT[LPMOFHP1PXZ˃T[Z[BQJTP[OBD[B ˃FڀEZSFLUPSKFTU[XJʇ[BOZXOJPTLJFNSPE[JDØXPڀPESPD[FOJF
PCPXJʇ[LVT[LPMOFHPE[JFDLB
%PXOJPTLVPڀPESPD[FOJFTQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPOBMF˃ZEPʇD[ZʉPQJOJʒ [ڀLUØSFKXZOJLBQPUS[FCBPESPD[FOJBTQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPQS[F[E[JFDLPXڀEBOZNSPLVT[LPMOZN 
XZEBOʇ QS[F[ QVCMJD[Oʇ QPSBEOJʒ QTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[Oʇ
BMCP OJFQVCMJD[Oʇ QPSBEOJʒ QTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[Oʇ  [BP˃POʇ [HPEOJF [ ڀPLSFʯMPOZNJ QS[FQJTBNJ PSB[ [BUSVEOJBKʇDʇ QSBDPXOJLØXQPTJBEBKʇDZDILXBMJĕLBDKFXZNBHBOFEMBQSBDPXOJLØX
QVCMJD[OZDIQPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OZDI
8OJPTFLPڀPESPD[FOJFPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPSPE[JDFNPHʇTLBEBʉXڀUSBLDJFDBFHPSPLVLBMFOEBS[PXFHP XڀLUØSZNE[JFDLPLPʤD[ZT[FʯʉMBUUKEPHSVEOJB
0ESPD[FOJF EPUZD[Z SPLV T[LPMOFHP  X ڀLUØSZN E[JFDLP NB
SP[QPD[ʇʉ MVC KV˃ SP[QPD[ʒP TQFOJBOJF PCPXJʇ[LV T[LPMOFHP
%[JFDLP  LUØSFNV PESPD[POP TQFOJBOJF PCPXJʇ[LV T[LPMOFHP
LPOUZOVVKFQS[ZHPUPXBOJFQS[FET[LPMOFXڀQS[FET[LPMV PEE[JBMF
QS[FET[LPMOZNXڀT[LPMFQPETUBXPXFKMVCXڀJOOFKGPSNJFXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
1PXZ˃T[F [BTBEZ EPUZD[ʇDF PESBD[BOJB PCPXJʇ[LV T[LPMOFHP TUPTVKFTJʒPEQPXJFEOJPEPPESBD[BOJBTQFOJBOJBPCPXJʇ[LV
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T[LPMOFHPE[JFDJPNQPTJBEBKʇDZNPS[FD[FOJFPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHP PڀLUØSZDINPXBXڀBSUVTUBVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ [ڀUZN˃FڀEPXOJPTLVPڀPESPD[FOJFEPʇD[BTJʒUBL˃F
PS[FD[FOJF P ڀQPUS[FCJF LT[UBDFOJB TQFDKBMOFHP  B ڀXOJPTFL NP˃F
CZʉ[P˃POZUBL˃FXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN XڀLUØSZNE[JFDLPLPʤczy 7 lat.
/PXFMJ[BDKB VTUBXZ P ڀTZTUFNJF PʯXJBUZ OBLBEB OB ڀEZSFLUPSØXT[LØQPETUBXPXZDISØXOJF˃OPXFPCPXJʇ[LJJOGPSNBDZKOF
8ڀʯXJFUMFBSUVTUCVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ KF˃FMJE[JFDLP
[PTUBPQS[ZKʒUFEPT[LPZQPETUBXPXFKJOOFKOJ˃QVCMJD[OBT[LPBQPETUBXPXB XڀPCXPE[JFLUØSFKE[JFDLPNJFT[LB JڀPESPD[POP
NVTQFOJBOJFPCPXJʇ[LVT[LPMOFHP EZSFLUPST[LPZQPETUBXPXFK 
EPLUØSFKE[JFDLP[PTUBPQS[ZKʒUF JOGPSNVKFEZSFLUPSBQVCMJD[OFK
T[LPZQPETUBXPXFK XڀPCXPE[JFLUØSFKE[JFDLPNJFT[LB PڀPESPD[FOJVTQFOJBOJBUFHPPCPXJʇ[LV
Przepisy przejściowe dotyczące odraczania obowiązku szkolnego
/BMF˃Z[XSØDJʉVXBHʒOBڀQS[FQJTZQS[FKʯDJPXFVTUBXZ[ڀEOJB
LXJFUOJBڀSP[ڀNJBOJFVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ BSU 
EPUZD[ʇDFXڀT[D[FHØMOPʯDJPESBD[BOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPE[JFDJMFUOJDI
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
8ڀMBUBDIT[LPMOZDIJڀEPPESPD[FOJBTQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPQS[F[E[JFDJVSPE[POFXڀSPLVPEQPXJFEOJP  J   ڀLUØSF QPXJOOZ SP[QPD[ʇʉ TQFOJBOJF PCPXJʇ[LVT[LPMOFHPXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN XڀLUØSZNLPʤD[ʇMBU 
TUPTVKF TJʒ QS[FQJTZ BSU  VTU  J  ڀVTUBXZ P ڀTZTUFNJF PʯXJBUZ 
XڀCS[NJFOJVPCPXJʇ[VKʇDZNQS[FEEOJFNXFKʯDJBX˃ڀZDJFOJOJFKT[FKVTUBXZ UKQS[FED[FSXDBڀS
1S[FQJTZBSUVTUJڀVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ XڀCS[NJFOJVPCPXJʇ[VKʇDZNQS[FEEOJFNXFKʯDJBX˃ڀZDJFOJOJFKT[FKVTUBXZ 
UKQS[FED[FSXDBڀSTUBOPXJZ ˃FڀXڀQS[ZQBELBDIV[BTBEOJPOZDIXB˃OZNJQS[ZD[ZOBNJSP[QPD[ʒDJFTQFOJBOJBQS[F[E[JFDLP
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PCPXJʇ[LVT[LPMOFHPNP˃FCZʉPESPD[POF OJFEV˃FKKFEOBLOJ˃
PڀKFEFOSPL%FDZ[KʒXڀTQSBXJFPESPD[FOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHP
QPEFKNPXBEZSFLUPSQVCMJD[OFKT[LPZQPETUBXPXFKXڀPCXPE[JF
LUØSFKE[JFDLPNJFT[LB QP[ڀBTJʒHOJʒDJVPQJOJJQPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFK
art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
8ڀMBUBDIT[LPMOZDIJڀEPPESPD[FOJBTQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPQS[F[E[JFDJVSPE[POFXڀSPLVPEQPXJFEOJP  J   ڀLUØSF QPXJOOZ SP[QPD[ʇʉ TQFOJBOJF PCPXJʇ[LVT[LPMOFHPXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN XڀLUØSZNLPʤD[ʇMBU 
QPTJBEBKʇDFPS[FD[FOJFPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHP TUPTVKF
TJʒQS[FQJTZBSUVTUBVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ XڀCS[NJFOJV
PCPXJʇ[VKʇDZNQS[FEEOJFNXS[FʯOJBڀS
art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym
przed 1 września 2014 r.
8 ڀQS[ZQBELV E[JFDJ NBKʇDZDI PS[FD[FOJF P ڀQPUS[FCJF LT[UBDFOJBTQFDKBMOFHPXZDIPXBOJFNQS[FET[LPMOZNNP˃FCZʉPCKʒUF
E[JFDLPXڀXJFLVQPXZ˃FKMBU OJFEV˃FKKFEOBLOJ˃EPLPʤDBSPLVT[LPMOFHPXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN XڀLUØSZNE[JFDLPLPʤD[Z
MBU
0CPXJʇ[FLT[LPMOZUZDIE[JFDJNP˃FCZʉPESPD[POZEPLPʤDB
SPLVT[LPMOFHPXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN XڀLUØSZNE[JFDLPLPʤD[ZMBU
%[JFDJNBKʇDFPS[FD[FOJFPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHP 
LUØSZNPESPD[POPTQFOJBOJFPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPOBڀQPETUBXJF
EPUZDID[BTPXZDIQS[FQJTØXPSB[OBڀQPETUBXJFBSUVTUVTUBXZ
[ڀEOJBLXJFUOJBڀSP[ڀNJBOJFVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ 
[BDIPXVKʇUPڀQSBXPEPLPʤDBPLSFTV OBڀKBLJ[PTUBPVE[JFMPOF
1S[FQJTBSUVTUBVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZXڀCS[NJFOJV
PCPXJʇ[VKʇDZN PE  XS[FʯOJB  ڀS TUPTVKF TJʒ EP PESPD[FOJB
TQFOJBOJBPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPQS[F[E[JFDJ LUØSFQPXJOOZSP[QPD[ʇʉTQFOJBOJFPCPXJʇ[LVT[LPMOFHPXڀSPLVLBMFOEBS[PXZN 
XڀLUØSZNLPʤD[ʇMBU QPTJBEBKʇDFPS[FD[FOJFPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHP
art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2014 r.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte
dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Zmiany dotyczące tzw. edukacji domowej
/PXFMJ[BDKBVTUBXZOBEBBOPXFCS[NJFOJFBSUVTUVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ1S[FQJTQPXZ˃T[ZQPڀOPXFMJ[BDKJTUBOPXJ 
˃F[ڀF[XPMFOJFOBڀTQFOJBOJFPCPXJʇ[LVSPD[OFHPQS[ZHPUPXBOJB
QS[FET[LPMOFHPQP[BQS[FET[LPMFNPEE[JBFNQS[FET[LPMOZNMVC
JOOʇGPSNʇXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPPSB[PCPXJʇ[LVT[LPMOF-

HPJڀPCPXJʇ[LVOBVLJQP[BT[LPʇ NP˃FCZʉXZEBOFQS[FESP[QPD[ʒDJFNSPLVT[LPMOFHPBMCPXڀUSBLDJFSPLVT[LPMOFHP KF˃FMJEP
XOJPTLVPڀXZEBOJF[F[XPMFOJBEPʇD[POP
 PQJOJʒQPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFK
 PʯXJBED[FOJF SPE[JDØX P[ ڀBQFXOJFOJV E[JFDLV XBSVOLØX
VNP˃MJXJBKʇDZDISFBMJ[BDKʒQPETUBXZQSPHSBNPXFKPCPXJʇ[VKʇDFKOBڀEBOZNFUBQJFLT[UBDFOJB
 [PCPXJʇ[BOJFSPE[JDØXEPQS[ZTUʒQPXBOJBXڀLB˃EZNSPLV
T[LPMOZNQS[F[E[JFDLPTQFOJBKʇDFPCPXJʇ[FLT[LPMOZMVC
PCPXJʇ[FLOBVLJEPSPD[OZDIFH[BNJOØXLMBTZĕLBDZKOZDI
8 ڀEPUZDID[BTPXZN TUBOJF QSBXOZN XOJPTFL P ڀXZEBOJF [F[XPMFOJBOBڀU[XFEVLBDKʒEPNPXʇNVTJB[PTUBʉ[P˃POZOBKQØ˂OJFKEPEOJBڀNBKB/PXFMJ[BDKBVTUBXZVNP˃MJXJBVCJFHBOJFTJʒ
PڀUBLJF[F[XPMFOJF[BSØXOPQS[FESP[QPD[ʒDJFNSPLVT[LPMOFHP 
KBLJڀXڀUSBLDJFSPLVT[LPMOFHP
8ڀEPEBOZNEPBSUVTUBXZPڀTZTUFNJFVTUB EPQSFDZ[PXBOF[PTUBP ˃FڀQS[FQJTØXBSUVTUQLUJ ڀUKPCPXJʇ[LV
QS[FELBEBOJBPQJOJJQPSBEOJQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFKPSB[
[PCPXJʇ[BOJBSPE[JDØXEPQS[ZTUʒQPXBOJBXڀLB˃EZNSPLVT[LPMOZN QS[F[ E[JFDLP TQFOJBKʇDF PCPXJʇ[FL T[LPMOZ MVC PCPXJʇ[FL OBVLJ EP SPD[OZDI FH[BNJOØX LMBTZĕLBDZKOZDI  OJF TUPTVKF
TJʒXڀQS[ZQBELVXZEBXBOJB[F[XPMFOJBOBڀTQFOJBOJFPCPXJʇ[LV
SPD[OFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPQP[BQS[FET[LPMFNPSB[
PCPXJʇ[LV T[LPMOFHP J ڀPCPXJʇ[LV OBVLJ QP[B T[LPʇ  EMB E[JFDJ
JڀNPE[JF˃ZQPTJBEBKʇDZDIPS[FD[FOJFPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHPXZEBOF[FX[HMʒEVOBڀVQPʯMFE[FOJFVNZTPXFXڀTUPQOJV
VNJBSLPXBOZNMVC[OBD[OZN
Organizacja zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych
oraz w gimnazjach
8ڀBSUVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ[PTUBZEPEBOFVTU 
LUØSFUPڀOBڀQP[JPNJFUFKVTUBXZSFHVMVKʇPSHBOJ[BDKʒ[BKʒʉʯXJFUMJDPXZDIXڀT[LPMFPSB[NBLTZNBMOʇMJD[CʒVD[OJØX LUØS[ZOB[ڀBKʒDJBDIʯXJFUMJDPXZDINPHʇQP[PTUBXBʉQPEPQJFLʇKFEOFHPOBuczyciela.
4[LPBQPETUBXPXBPSB[T[LPBQSPXBE[ʇDBLT[UBDFOJFTQFDKBMOFKFTUPCPXJʇ[BOB[BQFXOJʉ[BKʒDJBʯXJFUMJDPXFEMBVD[OJØX LUØS[ZQP[PTUBKʇXڀT[LPMFEV˃FK[FX[HMʒEVOB
 D[BTQSBDZSPE[JDØXoOBڀXOJPTFLSPE[JDØX
 PSHBOJ[BDKʒEPKB[EVEPT[LPZMVCJOOFPLPMJD[OPʯDJXZNBHBKʇDF[BQFXOJFOJBPQJFLJXڀT[LPMF
/B[ڀBKʒDJBDIʯXJFUMJDPXZDIXڀT[LPMFQPETUBXPXFKPSB[XڀT[LPMF
QSPXBE[ʇDFKLT[UBDFOJFTQFDKBMOFQPEPQJFLʇKFEOFHPOBVD[ZDJFMB
OJFNP˃FQP[PTUBXBʉXJʒDFKOJ˃VD[OJØX
8ڀQS[ZQBELVT[LØTQFDKBMOZDI JOUFHSBDZKOZDIPSB[PEE[JBØX JOUFHSBDZKOZDI J ڀTQFDKBMOZDI [PSHBOJ[PXBOZDI X ڀT[LPBDI
PHØMOPEPTUʒQOZDI  MJD[CB VD[OJØX OB[ ڀBKʒDJBDI ʯXJFUMJDPXZDI
QP[PTUBKʇDZDIQPEPQJFLʇKFEOFHPOBVD[ZDJFMBPEQPXJBEBMJD[CJF
VD[OJØXXZNBHBOFKEMBPEE[JBVTQFDKBMOFHPMVCJOUFHSBDZKOFHP 
PLSFʯMPOFKXڀQS[FQJTBDISP[QPS[ʇE[FOJBXڀTQSBXJFSBNPXZDITUB-

UVUØXQVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBJڀQVCMJD[OZDIT[LØ
ɭXJFUMJDB X ڀT[LPMF QPETUBXPXFK PSB[ X ڀT[LPMF QSPXBE[ʇDFK
LT[UBDFOJFTQFDKBMOF[BQFXOJB[BKʒDJBʯXJFUMJDPXFVX[HMʒEOJBKʇDFQPUS[FCZFEVLBDZKOFPSB[SP[XPKPXFE[JFDJJڀNPE[JF˃Z BڀUBL˃F
JDINP˃MJXPʯDJQTZDIPĕ[ZD[OF XڀT[D[FHØMOPʯDJ[BKʒDJBSP[XJKBKʇDF
[BJOUFSFTPXBOJBVD[OJØX [BKʒDJB[BQFXOJBKʇDFQSBXJEPXZSP[XØK
ĕ[ZD[OZPSB[PESBCJBOJFMFLDKJ
1S[FQJTZEPUZD[ʇDFʯXJFUMJDTUPTVKFTJʒUBL˃FEPHJNOB[KØX KF˃FMJ[BDIPE[JQPUS[FCB[BQFXOJFOJB[BKʒʉʯXJFUMJDPXZDI

Niższa opłata za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego
1 lipca 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 861)
/PXF SP[QPS[ʇE[FOJF PCOJ˃ZP PQBUʒ [B XZEBOJF JOGPSNBDKJ
[ ڀ,SBKPXFHP 3FKFTUSV ,BSOFHP  LUØSB PE  MJQDB  ڀS XZOPTJ
[ EPUZDID[BTPXBPQBUBXZOPTJB[ %PEBULPXPXڀXX
SP[QPS[ʇE[FOJV VKFEOPMJDPOB [PTUBB XZTPLPʯʉ PQBUZ [B XZEBOJFJOGPSNBDKJPڀPTPCJFPSB[JOGPSNBDKJPڀQPENJPDJF[CJPSPXZN
8ڀPCZEXVQS[ZQBELBDIPQBUBUBXZOPTJ[ QPQS[FEOJPPEQPXJFEOJP[J [ڀ

Ustawa podręcznikowa
8 lipca 2014 r. weszła w życie:
ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) z wyjątkiem:
 BSUQLU LUØSZXT[FEX˃ڀZDJF[ڀEOJFNXS[FʯOJBڀS
 BSU  QLU  MJU C X[ ڀBLSFTJF BSU D VTU   LUØSZ XDIPE[J
X˃ڀZDJF[ڀEOJFNXS[FʯOJBڀS
0CT[FSOBOPXFMJ[BDKBVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ [XBOBvEV˃ʇ
VTUBXʇQPESʒD[OJLPXʇwNJO
 NPEZĕLVKF[BTBEZEPQVT[D[BOJBEPV˃ZULVXڀT[LPMFQSPHSBNØXOBVD[BOJB
 XQSPXBE[BOPXF[BTBEZXZCPSVQS[F[OBVD[ZDJFMJQPESʒD[OJLØX NBUFSJBØXFEVLBDZKOZDIJڀNBUFSJBØXʉXJD[FOJPXZDI
 H XBSBOUVKFVD[OJPNT[LØQPETUBXPXZDIJڀHJNOB[KØXQSBXP EP CF[QBUOFHP EPTUʒQV EP QPESʒD[OJLØX  NBUFSJBØX
FEVLBDZKOZDI MVC NBUFSJBØX ʉXJD[FOJPXZDI  QS[F[OBD[POZDI EP PCPXJʇ[LPXZDI [BKʒʉ FEVLBDZKOZDI [[ ڀBLSFTV
LT[UBDFOJBPHØMOFHP PLSFʯMPOZDIXڀSBNPXZDIQMBOBDIOBVD[BOJBEMBUZDIT[LØ
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Prawo i edukacja

 XQSPXBE[B EPUBDKʒ DFMPXʇ OB ڀXZQPTB˃FOJF T[LØ QPETUBXPXZDIJڀHJNOB[KØXPSB[T[LØBSUZTUZD[OZDISFBMJ[VKʇDZDI
LT[UBDFOJFPHØMOFX[ڀBLSFTJFT[LPZQPETUBXPXFKXڀPLSFʯMPOFQPESʒD[OJLJ NBUFSJBZFEVLBDZKOFMVCNBUFSJBZʉXJczeniowe
 NPEZĕLVKFXBSVOLJEPQVT[D[BOJBEPV˃ZULVT[LPMOFHPQPESʒD[OJLØX
 XQSPXBE[B[BLB[PGFSPXBOJBT[LPPNLPS[ZʯDJX[ڀBNJBO[B
EPLPOBOJFXZCPSVQPESʒD[OJLB
8JʒLT[Pʯʉ[NJBOCʒE[JFXQSPXBE[BOBTVLDFTZXOJF QPD[ʇXT[Z
PELMBTZ*ڀT[LPZQPETUBXPXFKXڀSPLVT[LPMOZN%MBUFHPUF˃ T[D[FHØMOʇVXBHʒOBMF˃Z[XSØDJʉOBڀQS[FQJTZQS[FKʯDJPXF
VTUBXZQPESʒD[OJLPXFK BSU 
%V˃BVTUBXBQPESʒD[OJLPXBXQSPXBE[BSØXOJF˃[NJBOZX
 VTUBXJF[ڀEOJBTUZD[OJBڀSo1SBXP[BNØXJFʤQVCMJD[OZDI %[6[ڀڀS QP[ [ڀQØ˂O[N 
 VTUBXJF [ ڀEOJB  LXJFUOJB  ڀS P ڀTZTUFNJF JOGPSNBDKJ
PʯXJBUPXFK %[6/S QP[ [ڀQØ˂O[N 
 VTUBXJF[ڀEOJBD[FSXDBڀSP[ڀNJBOJFVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZPSB[OJFLUØSZDIJOOZDIVTUBX %[6[ڀڀS 
QP[[ڀQØ˂O[N U[XVTUBXJFQS[FET[LPMOFKPSB[
 VTUBXJF[ڀEOJBHSVEOJBڀSP[ڀNJBOJFVTUBXZPڀTZTUFNJF
PʯXJBUZPSB[OJFLUØSZDIJOOZDIVTUBX %[6[ڀڀS QP[
 U[XVTUBXJFSFLSVUBDZKOFK
;NJBOZXQSPXBE[POFXڀVTUBXJFSFLSVUBDZKOFK EPUZD[ʇPSHBOJ[BDKJSFLSVUBDKJEPQS[FET[LPMJ PEE[JBØXQS[FET[LPMOZDI
J ڀJOOZDI GPSN XZDIPXBOJB QS[FET[LPMOFHP na rok szkolny
2015/2016.
1P ڀBSU  VTUBXZ SFLSVUBDZKOFK [PTUB EPEBOZ BSU B  LUØSZ
QS[FXJEVKF ˃FڀOBڀSPLT[LPMOZUFSNJOZQPTUʒQPXBOJB
SFLSVUBDZKOFHP  UFSNJOZ TLBEBOJB EPLVNFOUØX PSB[ UFSNJOZ
QPTUʒQPXBOJBV[VQFOJBKʇDFHPEPQVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBMVC
QVCMJD[OFKJOOFKGPSNZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPPLSFʯMBEZSFLUPSQVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBBMCPPTPCBLJFSVKʇDBQVCMJD[Oʇ
JOOʇGPSNʇXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPXڀV[HPEOJFOJV[ڀXØKUFN CVSNJTUS[FN QSF[ZEFOUFNNJBTUB 
1S[FQJTQPXZ˃T[ZSØXOJF˃NB[BTUPTPXBOJFXڀQPTUʒQPXBOJV
SFLSVUBDZKOZNOBڀSPLT[LPMOZEPQVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBJOUFHSBDZKOFHPJڀPEE[JBVJOUFHSBDZKOFHPXڀQVCMJD[OZN
QS[FET[LPMVPHØMOPEPTUʒQOZN XڀQS[ZQBELVE[JFDJOJFQPTJBEBKʇDZDIPS[FD[FOJBPڀQPUS[FCJFLT[UBDFOJBTQFDKBMOFHPXZEBOFHP[FX[HMʒEVOBڀOJFQFOPTQSBXOPʯʉ 
1JFSXPUOJF QS[FQJT BSU  VTUBXZ SFLSVUBDZKOFK NJBZ PCPXJʇ[ZXBʉUZMLPXڀQPTUʒQPXBOJVSFLSVUBDZKOZNEPQS[FET[LPMJOBڀSPLT[LPMOZ6TUBXPEBXDB[EFDZEPXBKFEOBL
VUS[ZNBʉUFO[BQJTQS[FKʯDJPXZSØXOJF˃XڀQPTUʒQPXBOJVSFLSVUBDZKOZNEPQS[FET[LPMJOBڀSPLT[LPMOZ
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Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
8 lipca 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902)
3P[QPS[ʇE[FOJFPLSFʯMB
 TQPTØCQS[FLB[ZXBOJBQS[F[EZSFLUPSBT[LPZQPETUBXPXFK 
HJNOB[KVN MVC T[LPZ BSUZTUZD[OFK SFBMJ[VKʇDFK LT[UBDFOJF
PHØMOFX[ڀBLSFTJFT[LPZQPETUBXPXFKMVCHJNOB[KVN QSPXBE[POZDIQS[F[KFEOPTULJTBNPS[ʇEVUFSZUPSJBMOFHP PSB[
EZSFLUPSB T[LPZ QPETUBXPXFK MVC HJNOB[KVN QSPXBE[POZDIQS[F[PTPCʒQSBXOʇJOOʇOJ˃KFEOPTULBTBNPS[ʇEVUFSZUPSJBMOFHPMVCPTPCʒĕ[ZD[Oʇ KFEOPTULPNTBNPS[ʇEVUFSZUPSJBMOFHPJOGPSNBDKJOJF[CʒEOZDIEMBVTUBMFOJBXZTPLPʯDJ
EPUBDKJDFMPXFK
 X[ØSXOJPTLVPڀVE[JFMFOJFEPUBDKJDFMPXFKT[LPMFQPETUBXPXFKMVCHJNOB[KVNQSPXBE[POZDIQS[F[PTPCʒQSBXOʇJOOʇ
OJ˃KFEOPTULBTBNPS[ʇEVUFSZUPSJBMOFHPMVCPTPCʒĕ[ZD[Oʇ
 TQPTØC QS[FLB[ZXBOJB QS[F[ KFEOPTULJ TBNPS[ʇEV UFSZUPSJBMOFHPXPKFXPEPNXOJPTLØXPڀVE[JFMFOJFEPUBDKJDFMPXFK
PSB[X[ØSXOJPTLVPڀVE[JFMFOJFUFKEPUBDKJ
 USZCJڀUFSNJOZVE[JFMBOJBPSB[TQPTØCSP[MJD[BOJBXZLPS[ZTUBOJBEPUBDKJDFMPXFK PSB[X[ØSGPSNVMBS[BSP[MJD[FOJBXZLPS[ZTUBOJBUFKEPUBDKJ
 TQPTØCSP[MJD[BOJBXZLPS[ZTUBOJBEPUBDKJDFMPXFKPSB[X[ØS
GPSNVMBS[BSP[MJD[FOJBXZLPS[ZTUBOJBUFKEPUBDKJ
1S[FQJTZSP[QPS[ʇE[FOJBNBKʇ[BTUPTPXBOJFEPEPUBDKJDFMPXFK
OBڀXZQPTB˃FOJFT[LØXڀQPESʒD[OJLJ NBUFSJBZFEVLBDZKOFJڀNBUFSJBZʉXJD[FOJPXF VE[JFMBOFKXڀMBUBDIJڀ

Nowe zasady dopuszczania podręczników
do użytku szkolnego
9 lipca 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909)
; ڀEOJFN XFKʯDJB X ڀQPXZ˃T[FHP SP[QPS[ʇE[FOJB  UK  MJQDB
ڀS [PTUBPVDIZMPOFSP[QPS[ʇE[FOJF.JOJTUSB&EVLBDKJ/BSPEPXFK[ڀEOJBD[FSXDBڀSXڀTQSBXJFEPQVT[D[BOJBEPV˃ZULVXڀT[LPMFQSPHSBNØXXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPJڀQSPHSBNØX
OBVD[BOJBPSB[EPQVT[D[BOJBEPV˃ZULVT[LPMOFHPQPESʒD[OJLØX
%[6[ڀڀS QP[ 

Zmiana zasad akredytacji placówek
doskonalenia nauczycieli
27 lipca 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 840)
8ڀXZOJLVOPXFMJ[BDKJSP[QPS[ʇE[FOJBXڀTQSBXJFBLSFEZUBDKJQMBDØXFL EPTLPOBMFOJB OBVD[ZDJFMJ  V[ZTLBOJF BLSFEZUBDKJ QS[F[ QMBDØXLʒ EPTLPOBMFOJB OBVD[ZDJFMJ V[BMF˃OJPOF CʒE[JF PE VTUBMFOJB
XڀXZOJLVFXBMVBDKJ[FXOʒUS[OFKQS[FQSPXBE[POFKXڀQMBDØXDF DP
OBKNOJFKQP[JPNV#XڀPEOJFTJFOJVEPQPETUBXPXZDIXZNBHBʤ
;NJBOJFVMFHZQPOBEUPXZNPHJEPUZD[ʇDFQSBDPXOJLØXQMBDØXLJEPTLPOBMFOJBOBVD[ZDJFMJ/PXFMBVDIZMBXZNØHVLPʤD[FOJB QS[F[ LJFSPXOJLØX LPNØSFL PSHBOJ[BDZKOZDI GPSN EPTLPOBMFOJB[BXPEPXFHPX[ڀBLSFTJF[BS[ʇE[BOJBPʯXJBUʇ/JFCʒE[JF
SØXOJF˃LPOJFD[OF BCZQPOBEڀQSPDOBVD[ZDJFMJPQSBDPXVKʇDZDIJڀXESB˃BKʇDZDIQSPHSBNZEPTLPOBMFOJB[BXPEPXFHPNJBP
TUPQJFʤOBVD[ZDJFMBEZQMPNPXBOFHP
1MBDØXLJEPTLPOBMFOJBOBVD[ZDJFMJQPTJBEBKʇDFBLSFEZUBDKʒ [BDIPXBKʇEPUZDID[BTPXZTUBUVTEPHSVEOJBڀS

Wyprawka szkolna
31 lipca 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)
3P[QPS[ʇE[FOJFPLSFʯMB
 T[D[FHØPXFXBSVOLJVE[JFMBOJBQPNPDZVD[OJPNPCKʒUZN
3[ʇEPXZNQSPHSBNFNQPNPDZVD[OJPNXڀڀSov8ZQSBXLB T[LPMOBw VTUBOPXJPOZN VDIXBʇ OS  3BEZ
.JOJTUSØX[ڀEOJBMJQDBڀSXڀTQSBXJF3[ʇEPXFHPQSPHSBNVQPNPDZVD[OJPNXڀڀSov8ZQSBXLBT[LPMOBw
 GPSNZJ[ڀBLSFTQPNPDZ
 USZCQPTUʒQPXBOJBXڀTQSBXJFVE[JFMBOJBQPNPDZ
8[ ڀXJʇ[LV [ ڀXZQPTB˃FOJFN VD[OJØX LMBT * ڀT[LØ QPETUBXPXZDIXڀEBSNPXZQPESʒD[OJLEPFEVLBDKJQPMPOJTUZD[OFK NBUFNBUZD[OFK QS[ZSPEOJD[FKJڀTQPFD[OFKQS[F[NJOJTUSBFEVLBDKJOBSPEPXFK [ڀQSPHSBNVv8ZQSBXLBT[LPMOBwNPHʇLPS[ZTUBʉ
tVD[OJPXJFVD[ʒT[D[BKʇDZDIXڀSPLVT[LPMOZNEPLMBT** 
***MVC7*T[LPZQPETUBXPXFK LMBT** ***MVC7*PHØMOPLT[UBDʇDFK
T[LPZNV[ZD[OFK*ڀTUPQOJB LMBTZ***T[LPZQPOBEHJNOB[KBMOFK[BTBEOJD[FKT[LPZ[BXPEPXFK MJDFVNPHØMOPLT[UBDʇDFHPMVCUFDIOJLVN LMBTZ7*PHØMOPLT[UBDʇDFKT[LPZNV[ZD[OFK**TUPQOJB LMBTZ

7* PHØMOPLT[UBDʇDFK T[LPZ T[UVL QJʒLOZDI  LMBTZ *** MJDFVN QMBTUZD[OFHP LMBTZ***MVC*9PHØMOPLT[UBDʇDFKT[LPZCBMFUPXFK
tVD[OJPXJF
 TBCPXJE[ʇDZ 
 OJFTZT[ʇDZ 
 TBCPTZT[ʇDZ
 [ڀVQPʯMFE[FOJFNVNZTPXZNXڀTUPQOJVMFLLJN 
 [ ڀVQPʯMFE[FOJFN VNZTPXZN X ڀTUPQOJV VNJBSLPXBOZN
MVC[OBD[OZN
 [ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJʇSVDIPXʇ XڀUZN[ڀBGB[Kʇ
 [ڀBVUZ[NFN XڀUZN[[ڀFTQPFN"TQFSHFSB
 [ ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJBNJ TQS[ʒ˃POZNJ  X ڀQS[ZQBELV HEZ
KFEOʇ[ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJKFTUOJFQFOPTQSBXOPʯʉXZNJFOJPOBXڀQLU
o QPTJBEBKʇDZ PS[FD[FOJF P ڀQPUS[FCJF LT[UBDFOJB TQFDKBMOFHP  P ڀLUØSZNNPXBXڀBSUCVTUVTUBXZ[ڀEOJBXS[FʯOJBڀSPڀTZTUFNJF
PʯXJBUZ VD[ʒT[D[BKʇDZXڀSPLVT[LPMOZNEPT[LØEMBE[JFDJ
JڀNPE[JF˃ZT[LØQPETUBXPXZDI [ڀXZKʇULJFNLMBTZ* HJNOB[KØX T[LØ
QPOBEHJNOB[KBMOZDI[BTBEOJD[ZDIT[LØ[BXPEPXZDI MJDFØXPHØMOPLT[UBDʇDZDI UFDIOJLØXMVCT[LØTQFDKBMOZDIQS[ZTQPTBCJBKʇDZDIEPQSBDZEMBVD[OJØX[ڀVQPʯMFE[FOJFNVNZTPXZNXڀTUPQOJVVNJBSLPXBOZN
MVC[OBD[OZNPSB[EMBVD[OJØX[ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJBNJTQS[ʒ˃POZNJ 
MVCEPPHØMOPLT[UBDʇDZDIT[LØNV[ZD[OZDI*ڀTUPQOJB [ڀXZKʇULJFNLMBTZ* PHØMOPLT[UBDʇDZDIT[LØNV[ZD[OZDI**TUPQOJB PHØMOPLT[UBDʇDZDIT[LØT[UVLQJʒLOZDI MJDFØXQMBTUZD[OZDIMVCPHØMOPLT[UBDʇDZDI
T[LØCBMFUPXZDI
t VD[OJPXJF [ ڀVQPʯMFE[FOJFN VNZTPXZN X ڀTUPQOJV VNJBSLPXBOZN
MVC[OBD[OZNPSB[VD[OJPXJF[ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJBNJTQS[ʒ˃POZNJ 
XڀQS[ZQBELVHEZKFEOʇ[ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJKFTUVQPʯMFE[FOJFVNZTPXFXڀTUPQOJVVNJBSLPXBOZNMVC[OBD[OZN VD[ʒT[D[BKʇDZXڀSPLV
T[LPMOZNEPLMBTZ*ڀT[LPZQPETUBXPXFK XڀQS[ZQBELVHEZ
VD[OJPXJFDJOJFLPS[ZTUBKʇ[ڀQPESʒD[OJLBEP[BKʒʉ[[ڀBLSFTVFEVLBDKJ
QPMPOJTUZD[OFK NBUFNBUZD[OFK QS[ZSPEOJD[FKJڀTQPFD[OFK [BQFXOJPOFHP
QS[F[NJOJTUSBXBʯDJXFHPEPTQSBXPʯXJBUZJڀXZDIPXBOJB PڀLUØSZNNPXBXڀBSUBEVTUVTUBXZ[ڀEOJBXS[FʯOJBڀSPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ

Zmiany w podstawie programowej
kształcenia ogólnego
1 września 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2014 r., poz. 803)
3P[QPS[ʇE[FOJFQPXZ˃T[FXQSPXBE[B[NJBOZX
 QPETUBXJFQSPHSBNPXFKXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
 QPETUBXJFQSPHSBNPXFKEMBLMBT****
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Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego QPMFHBKʇOBڀXQSPXBE[FOJVPCPXJʇ[LPXFK CF[QBUOFKOBVLJ
Kʒ[ZLBPCDFHPEMBXT[ZTULJDIE[JFDJLPS[ZTUBKʇDZDI[ڀXZDIPXBOJB
QS[FET[LPMOFHP8[ڀXJʇ[LV[ڀQPXZ˃T[ZN EPQPETUBXZQSPHSBNPXFKXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP[PTUBEPEBOZOPXZPCT[BS
vPrzygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnymw
5SFʯDJOPXFHPPCT[BSV KFʯMJUBL[EFDZEVKFEZSFLUPSNPHʇCZʉ
SFBMJ[PXBOFPEXS[FʯOJBڀSXFXT[ZTULJDIMVCOJFLUØSZDI
PEE[JBBDIQS[FET[LPMBowymagana jest jednak opinia rady pedagogicznej oraz zgoda organu prowadzącego.
0CPXJʇ[LPXB CF[QBUOBOBVLBKʒ[ZLBPCDFHPXڀTUPTVOLVEP
E[JFDJQJʒDJPMFUOJDI[PTUBOJFXQSPXBE[POBPEXS[FʯOJB S
/BUPNJBTUPEXS[FʯOJBڀSCF[QBUOBOBVLBKʒ[ZLBPCDFHP
CʒE[JFPCPXJʇ[LPXBXڀTUPTVOLVEPXT[ZTULJDIE[JFDJLPS[ZTUBKʇDZDI[ڀXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
%PQPETUBXZQSPHSBNPXFKXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPEPEBOZ[PTUBQPOBEUPPCT[BSvPrzygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym
dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym”.
/PXFMJ[BDKB SP[QPS[ʇE[FOJB X ڀTQSBXJF QPETUBXZ QSPHSBNPXFKLT[UBDFOJBPHØMOFHPQS[FXJEVKFUBL˃F ˃FڀXS[FʯOJBڀS
QPETUBXBQSPHSBNPXBXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPSFBMJ[PXBOB
CʒE[JF SØXOJF˃ X ڀPʯSPELBDI VNP˃MJXJBKʇDZDI E[JFDJPN [ ڀVQPʯMFE[FOJFN VNZTPXZN [ ڀOJFQFOPTQSBXOPʯDJBNJ TQS[ʒ˃POZNJ
SFBMJ[BDKʒ PCPXJʇ[LV SPD[OFHP QS[ZHPUPXBOJB QS[FET[LPMOFHP
%PQSFDZ[PXBOP SØXOJF˃  ˃F ڀXPCFD E[JFDJ OJFQFOPTQSBXOZDI
XZDIPXBOJFQS[FET[LPMOFEPTUPTPXVKFTJʒEPJDINP˃MJXPʯDJQTZDIPĕ[ZD[OZDIJڀLPNVOJLBDZKOZDIPSB[UFNQBSP[XPKVQTZDIPĕ[ZD[OFHP
Zmiany w podstawie programowej dla klas I-III szkoły podstawowej QPMFHBKʇOB
 SF[ZHOBDKJ[ڀXZPESʒCOJFOJBXZLB[VXJBEPNPʯDJJڀVNJFKʒUOPʯDJ LUØSFQPXJOJFOQPTJBEBʉVD[FʤLPʤD[ʇDZLMBTʒ*ڀT[LPZQPETUBXPXFK
 [NJBOBDIX[ڀBMFDBOZDIXBSVOLBDISFBMJ[BDKJQPETUBXZQSPHSBNPXFK  EPUZD[ʇDZDI PSHBOJ[BDKJ QSPDFTV FEVLBDZKOFHP
XڀLMBTBDI****T[LPZQPETUBXPXFK
8ڀPDFOJFVTUBXPEBXDZ [NJBOZXڀQPETUBXJFQSPHSBNPXFKFEVLBDKJXD[FTOPT[LPMOFKNBKʇOBڀDFMV
 EPTUPTPXBOJF NFUPE OBVD[BOJB  ʯSPELØX EZEBLUZD[OZDI 
UFNQBSFBMJ[BDKJUSFʯDJOBVD[BOJBPSB[D[BTVUSXBOJBQPT[D[FHØMOZDI[BKʒʉFEVLBDZKOZDIEPNP˃MJXPʯDJE[JFDJ
 PEFKʯDJFPEQS[FQSPXBE[BOJB[BKʒʉFEVLBDZKOZDIXڀTZTUFNJF
NJOVUPXZDIMFLDKJ [[ڀBDIPXBOJFNVTUBMPOFHP[ڀEZSFLUPSFNT[LPZUZHPEOJPXFHPJڀE[JFOOFHPD[BTVQSBDZEBOFHPPEE[JBV 
 EPTUPTPXBOJF QSBD EPNPXZDI EP NP˃MJXPʯDJ VD[OJB o
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NPOJUPSPXBOJF QS[F[ OBVD[ZDJFMB UFHP  JMF D[BTV [BKNVKF
VD[OJPXJPESPCJFOJFU[XQSBDEPNPXZDIXTQØQSBDB[ڀSPE[JDBNJXڀUZN[BLSFTJF
 TUXPS[FOJF E[JFDJPN LPS[ZTUBKʇDZN [[ ڀBKʒʉ ʯXJFUMJDPXZDI
NP˃MJXPʯDJJڀXBSVOLØXEPPESBCJBOJBQSBDEPNPXZDI

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji nauczycieli
29 sierpnia 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1084)
/PXFMJ[BDKBSP[QPS[ʇE[FOJB.JOJTUSB&EVLBDKJ/BSPEPXFK[ڀEOJB
ڀNBSDBڀSXڀTQSBXJFT[D[FHØPXZDILXBMJĕLBDKJXZNBHBOZDI
PEOBVD[ZDJFMJPSB[PLSFʯMFOJBT[LØJڀXZQBELØX XڀLUØSZDINP˃OB[BUSVEOJʉOBVD[ZDJFMJOJFNBKʇDZDIXZ˃T[FHPXZLT[UBDFOJBMVC
VLPʤD[POFHP[BLBEVLT[UBDFOJBOBVD[ZDJFMJ UK%[6[ڀڀS 
QP[   XZOJLB [ ڀPNØXJPOFK XZ˃FK [NJBOZ SP[QPS[ʇE[FOJB
XڀTQSBXJFQPETUBXZQSPHSBNPXFKLT[UBDFOJBPHØMOFHP QPMFHBKʇDFKOBڀXQSPXBE[FOJVPCPXJʇ[LPXFK CF[QBUOFKOBVLJKʒ[ZLBPCDFHP
EMBE[JFDJLPS[ZTUBKʇDZDI[ڀXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
8ڀSP[QPS[ʇE[FOJVXڀTQSBXJFLXBMJĕLBDKJOBVD[ZDJFMJEPEBOZ
[PTUB f B  LUØSZ TUBOPXJ  ˃F ڀEP EOJB  TJFSQOJB  ڀS LXBMJĕLBDKF EP OBVD[BOJB Kʒ[ZLØX PCDZDI X ڀQS[FET[LPMBDI QPTJBEB
SØXOJF˃PTPCB LUØSBNBLXBMJĕLBDKFEP[BKNPXBOJBTUBOPXJTLB
OBVD[ZDJFMBXڀQS[FET[LPMBDIPLSFʯMPOFXڀfVTUMVCUFHPSP[QPS[ʇE[FOJBPSB[MFHJUZNVKFTJʒʯXJBEFDUXFN[OBKPNPʯDJEBOFHP
Kʒ[ZLBPCDFHPXڀTUPQOJVDPOBKNOJFKQPETUBXPXZN PڀLUØSZNNPXBX[ڀBʇD[OJLVEPSP[QPS[ʇE[FOJB

Wynagrodzenie nauczycieli bez zmian
1 września 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie 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. 922)
3P[QPS[ʇE[FOJFVUS[ZNVKFLXPUZNJOJNBMOFHPXZOBHSPE[FOJBOBVD[ZDJFMJOBڀQP[JPNJFPCPXJʇ[VKʇDZNPEXS[FʯOJBڀS DPXZOJLB
GBLUV ˃FڀLXPUBCB[PXB OBڀQPETUBXJFLUØSFKXZMJD[BOFTʇʯSFEOJFXZOBHSPE[FOJBOBVD[ZDJFMJXڀSPLV[PTUBB[BNSP˃POBJڀXZOPTJ [

.JOJTUFS&EVLBDKJ/BSPEPXFKKFTUKFEOBL[PCMJHPXBOZOBڀQPETUBXJFBSUVTUQLU,BSUZ/BVD[ZDJFMBEPDPSPD[OFHPPLSFʯMBOJBXZTPLPʯDJNJOJNBMOZDITUBXFLXZOBHSPE[FOJB[BTBEOJD[FHPOBVD[ZDJFMJ

Możliwość połączenia w zespół szkoły podstawowej
z przedszkolami
Od 1 września 2014 r. obowiązują przepisy:
art. 62 ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827 z późn. zm.), czyli tzw. ustawą przedszkolną.
1S[FQJTZ BSU  VTU E J ڀF VTUBXZ P ڀTZTUFNJF PʯXJBUZ QS[FXJEVKʇ ˃FڀPSHBOQSPXBE[ʇDZNP˃FQPʇD[ZʉX[ڀFTQØQSPXBE[POʇQS[F[TJFCJFT[LPʒQPETUBXPXʇ[ڀQSPXBE[POZNJQS[F[TJFCJF
QS[FET[LPMBNJ NBKʇDZNJTJFE[JCʒOBڀPCT[BS[FPCKʒUZNPCXPEFN
UFKT[LPZ
0SHBOQSPXBE[ʇDZNP˃FSØXOJF˃QPʇD[ZʉX[ڀFTQØQSPXBE[POFQS[F[TJFCJFQS[FET[LPMBNBKʇDFTJFE[JCʒOBڀPCT[BS[FPCKʒUZN
PCXPEFNKFEOFKT[LPZQPETUBXPXFK

OJBSØXOJF˃NP˃MJXPʯʉVE[JBVX[ڀBKʒDJBDI[ڀSFMJHJJUZNVD[OJPN 
LUØS[Z[ڀSBDKJQS[ZOBMF˃OPʯDJEPOJFXJFMLJDIMJD[FCOJFLPʯDJPØX
MVC[XJʇ[LØXXZ[OBOJPXZDIPڀVSFHVMPXBOFKXڀ3[FD[ZQPTQPMJUFK
1PMTLJFKTZUVBDKJQSBXOFKOJFNPHʇPCFDOJFLPS[ZTUBʉ[ڀQS[ZTVHVKʇDZDIJNQSBX
/BMF˃ZKFEOPD[FʯOJF[B[OBD[Zʉ ˃FڀXڀQS[ZQBELVPSHBOJ[PXBOJB
[BKʒʉ[ڀSFMJHJJXڀHSVQJFNJʒE[ZT[LPMOFKMVCQP[BT[LPMOZNQVOLDJF
LBUFDIFUZD[OZNXZNBHBOFCʒE[JF[BXBSDJFQPSP[VNJFOJBPSHBOV
QSPXBE[ʇDFHP T[LPʒ [ ڀXBʯDJXZNJ XBE[BNJ [XJFS[DIOJNJ LPʯDJPBMVC[XJʇ[LVXZ[OBOJPXFHP
8ڀQS[ZQBELV[BKʒʉ[ڀFUZLJ˃BEOFQPSP[VNJFOJFOJFCʒE[JFLPnieczne.
/PXFMJ[BDKBSP[QPS[ʇE[FOJBXڀTQSBXJFPSHBOJ[BDKJOBVLJSFMJHJJEPQSFDZ[PXVKFQPOBEUPGPSNʒ XڀLUØSFKSPE[JDFMVCQFOPMFUOJVD[OJPXJFCʒEʇXZSB˃BMJ˃ZD[FOJFVE[JBVX[ڀBKʒDJBDI[ڀSFMJHJJ
MVCFUZLJ MVCXڀPCV[BKʒDJBDIKFEOPD[FʯOJF 

Etyka dla jednego ucznia
1 września 2014 r. weszło 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)
/PXFMJ[BDKB SP[QPS[ʇE[FOJB .&/ [ ڀEOJB  LXJFUOJB  ڀS
XڀTQSBXJFXBSVOLØXJڀTQPTPCVPSHBOJ[PXBOJBOBVLJSFMJHJJXڀQVCMJD[OZDIQS[FET[LPMBDIJڀT[LPBDI
%[6[ڀڀS/S QP[[ڀQØ˂O[N XZOJLB[ڀLPOJFD[OPʯDJ XZLPOBOJB QS[F[ 3[FD[QPTQPMJUʇ 1PMTLʇ XZSPLV &VSPQFKTLJFHP5SZCVOBV1SBX$[PXJFLBXڀ4USBTCVSHV[ڀEOJBD[FSXDB
ڀSXڀTQSBXJF(S[FMBLQS[FDJXLP1PMTDF
(ØXOʇ[NJBOʒNFSZUPSZD[Oʇ [XJʇ[BOʇ[ڀLPOJFD[OPʯDJʇXZLPOBOJBXXXZSPLV TUBOPXJTLSFʯMFOJFXڀfVTUSP[QPS[ʇE[FOJB[EBOJBESVHJFHP V[BMF˃OJBKʇDFHPNP˃MJXPʯʉVUXPS[FOJBHSVQZNJʒE[ZT[LPMOFKMVCQP[BT[LPMOFHPQVOLUVLBUFDIFUZD[OFHPPE
[HPT[FOJBDPOBKNOJFKUS[FDIVD[OJØX
8QSPXBE[FOJFUFK[NJBOZQP[XPMJ[BQFXOJʉOBVLʒFUZLJLB˃EFNVVD[OJPXJ[BJOUFSFTPXBOFNVVE[JBFNX[ڀBKʒDJBDI[ڀUFHP
QS[FENJPUV  FMJNJOVKʇD KFEOPD[FʯOJF XTLB[BOF QS[F[ &VSPQFKTLJ5SZCVOB1SBX$[PXJFLBQS[ZQBELJPENPXZ[PSHBOJ[PXBOJB[BKʒʉ[ڀFUZLJQS[F[T[LPʒMVCPSHBOQSPXBE[ʇDZ[FX[HMʒEV
OBڀCSBLXZNBHBOFKMJD[CZVD[OJØX1PXZ˃T[BOPXFMJ[BDKB[BQFX-
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8ڀNJFKTDFPʯXJBED[FOJB XZSB˃BOFHPXڀOBKQSPTUT[FKGPSNJF XQSPXBE[BTJʒPʯXJBED[FOJFXڀGPSNJFQJTFNOFK [[ڀBDIPXBOJFNEPUZDID[BTPXFKNP˃MJXPʯDJKFHP[NJBOZ8[ڀXJʇ[LV[ڀUZN ˃F[ڀNJBOZXQSPXBE[BOFOJOJFKT[ZNSP[QPS[ʇE[FOJFNPCPXJʇ[VKʇPEXS[FʯOJBڀS 
PʯXJBED[FOJFXڀOPXFKGPSNVMFTLBEBKʇSPE[JDFNBPMFUOJDIVD[OJØX
MVCQFOPMFUOJVD[OJPXJF LUØS[ZSP[QPD[ZOBKʇOBVLʒXڀEBOFKT[LPMF
MVC LUØS[ZDIDJFMJCZ[BD[ʇʉVD[ʒT[D[BʉOB[ڀBKʒDJBSFMJHJJMVC J FUZLJ

Ubezpieczenie uczestników wycieczek krajowych
1 września 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1150)
;NJBOZXQSPXBE[POFQPXZ˃T[ZNSP[QPS[ʇE[FOJFN
t[BQFXOJFOJF QS[F[ T[LPʒ PQJFLJ J ڀCF[QJFD[FʤTUXB VD[OJPN
QPED[BT XZDJFD[FL J ڀJNQSF[ PECZXB TJʒ X ڀTQPTØC PLSFʯMPOZ
X ڀQS[FQJTBDI XZEBOZDI OB ڀQPETUBXJF BSU B VTUBXZ [ ڀEOJB
XS[FʯOJBڀSPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ UKSP[QPS[ʇE[FOJVXڀTQSBXJFCIQXڀT[LPBDI VTVOJʒUPPEXPBOJFEPOJFPCPXJʇ[VKʇDZDI
QS[FQJTØXXZEBOZDIOBڀQPETUBXJFVTUBXZPڀLVMUVS[Fĕ[ZD[OFK 
tEZSFLUPST[LPZNP˃FXZSB[Jʉ[HPEʒOBڀʇD[FOJFGVOLDKJLJFSPXOJLBJڀPQJFLVOBXZDJFD[LJMVCJNQSF[Z
tzniesiono obligatoryjność ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju VCF[QJFD[FOJF PE OBTUʒQTUX OJFT[D[ʒʯMJXZDI XZQBELØX J ڀLPT[UØX MFD[FOJB KFTU OBEBM PCMJHBUPSZKOF
XڀTUPTVOLVEPVD[FTUOJLØXXZDJFD[LJMVCJNQSF[Z[BHSBOJD[OFK

Zwrot kosztów związanych z korzystaniem wychowania
przedszkolnego przez dzieci z innej gminy
1 września 2014 r. wszedł w życie:
art. 79a ustawy o systemie oświaty, wprowadzony ustawą z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013, poz. 827 z późn. zm.), tzw. ustawą przedszkolną, dotyczący
pokrywania kosztów w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego
przez mieszkańca innej gminy
;HPEOJF[ڀBSUBVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ KF˃FMJEPQVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBMVCQVCMJD[OFKJOOFKGPSNZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP  QSPXBE[POZDI QS[F[ HNJOʒ  VD[ʒT[D[B VD[Fʤ OJFCʒEʇDZ KFK
NJFT[LBʤDFN HNJOB LUØSFKNJFT[LBʤDFNKFTUUFOVD[Fʤ QPLSZXB
LPT[UZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPUFHPVD[OJBXڀXZTPLPʯDJSØXOFK
XZEBULPNCJF˃ʇDZNQS[FXJE[JBOZNOBڀKFEOFHPVD[OJBPEQPXJFE-

92

OJPXڀQVCMJD[OZDIQS[FET[LPMBDIMVCQVCMJD[OZDIJOOZDIGPSNBDI
XZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP QSPXBE[POZDIQS[F[HNJOʒ XڀLUØSFK
VD[FʤVD[ʒT[D[BEPQS[FET[LPMBMVCJOOFKGPSNZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP QPNOJFKT[POZNPڀPQBUZ[BLPS[ZTUBOJF[ڀXZDIPXBOJB
QS[FET[LPMOFHP PSB[ [B XZ˃ZXJFOJF  TUBOPXJʇDF EPDIPEZ CVE˃FUVHNJOZ BڀUBL˃FPڀLXPUʒEPUBDKJ PڀLUØSFKNPXBXڀBSUEVTU 
PUS[ZNBOFKOBڀVD[OJBQS[F[HNJOʒQSPXBE[ʇDʇQS[FET[LPMFMVCJOOʇGPSNʒXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP EPLUØSZDIVD[ʒT[D[BVD[Fʤ

Badania lekarskie kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych
1 września 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifi
U. z 2014 r., poz. 1144)
;ڀEOJFNXFKʯDJBX˃ڀZDJFQPXZ˃T[FHPSP[QPS[ʇE[FOJBVUSBDJPNPD
SP[QPS[ʇE[FOJF.JOJTUSB;ESPXJB[ڀEOJBTJFSQOJBڀSXڀTQSBXJF
CBEBʤMFLBSTLJDILBOEZEBUØXEPT[LØQPOBEQPETUBXPXZDIJڀQPOBEHJNOB[KBMOZDIMVCXZ˃T[ZDI VD[OJØXUZDIT[LØ TUVEFOUØXJڀVD[FTUOJLØXTUVEJØXEPLUPSBODLJDI %[6/S QP[ 
/PXFSP[QPS[ʇE[FOJFNJO
tEFĕOJVKFPTPCZCBEBOFJڀQMBDØXLJEZEBLUZD[OF XڀUZNT[LPZQPOBEHJNOB[KBMOFJڀLXBMJĕLBDZKOFLVSTZ[BXPEPXF PCKʒUFQS[FQJTBNJSP[QPS[ʇE[FOJB
tEPTUPTPXVKF[BQJTZEPPCPXJʇ[VKʇDZDIQS[FQJTØXX[ڀBLSFTJFLXBMJĕLBDZKOZDILVSTØX[BXPEPXZDI
tPLSFʯMB[BTBEZXZTUʒQPXBOJBQS[F[QMBDØXLʒEZEBLUZD[Oʇ[FTLJFSPXBOJBNJOBڀCBEBOJBMFLBSTLJF
tXTLB[VKF[BEBOJBMFLBS[BQS[FQSPXBE[BKʇDFHPCBEBOJBMFLBSTLJF
tPLSFʯMBDP[BXJFSBXZEBXBOFQS[F[MFLBS[B[BʯXJBED[FOJFMFLBSTLJF
tXTLB[VKFQSBXPPTPCZCBEBOFKEPXOPT[FOJBPEXPBʤPEXZEBOZDI
[BʯXJBED[FʤJڀUSZCPEXPZXBOJBTJʒ

Liczebność oddziałów klas I-III szkoły podstawowej
1 września 2014 r. weszło w życie
przepisy art. 61 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265), tzw. ustawą sześciolatkową.
8ڀNZʯMQPXPBOZDIXZ˃FKQS[FQJTØX [BKʒDJBFEVLBDZKOFXڀLMBTBDI****T[LPZQPETUBXPXFKTʇQSPXBE[POFXڀPEE[JBBDIMJD[ʇDZDIOJFXJʒDFKOJ˃VD[OJØX

1PXZ˃T[B[BTBEB EPUZD[ʇDBMJD[FCOPʯDJPEE[JBØX OJFEPUZD[Z
PEE[JBØXXڀT[LPBDIQPETUBXPXZDIJOUFHSBDZKOZDI PEE[JBØX
JOUFHSBDZKOZDIXڀT[LPBDIQPETUBXPXZDIPHØMOPEPTUʒQOZDI PEE[JBØXXڀT[LPBDIQPETUBXPXZDITQFDKBMOZDIJڀPEE[JBØXTQFDKBMOZDIXڀT[LPBDIQPETUBXPXZDIPHØMOPEPTUʒQOZDI
-JD[CʒVD[OJØXXڀUZDIPEE[JBBDIPLSFʯMBKʇQS[FQJTZSP[QPS[ʇE[FOJB.&/[ڀEOJBڀNBKBڀSXڀTQSBXJFSBNPXZDITUBUVUØX
QVCMJD[OFHPQS[FET[LPMBPSB[QVCMJD[OZDIT[LØ
1S[FQJTZEPUZD[ʇDFMJD[FCOPʯDJPEE[JBØXLMBT****T[LPZQPETUBXPXFK EPVD[OJØX TUPTVKFTJʒEPVD[OJØXXڀPEE[JBMFX
 LMBTJF**QVCMJD[OFKT[LPZQPETUBXPXFKoPESPLVT[LPMOFHP
 LMBTJF***QVCMJD[OFKT[LPZQPETUBXPXFKoPESPLVT[LPMOFHP
8BSUP XTQPNOJFʉ  ˃F ڀUSXBKʇ QSBDF OBE OPXFMJ[BDKʇ VTUBXZ
PڀTZTUFNJFPʯXJBUZ X[ڀBLSFTJFNJOQS[FQJTØXEPUZD[ʇDZDINBLTZNBMOFKMJD[FCOPʯDJVD[OJØXXڀLMBTBDI
**** T[LPZ QPETUBXPXFK 1SPKFLU [NJBO EP VTUBXZ [BLBEB
NP˃MJXPʯʉ[XJʒLT[FOJBMJD[FCOPʯDJQPXZ˃T[ZDILMBTEPVD[OJØX
OB[ڀBTBEBDIʯDJʯMFPLSFʯMPOZDIXڀVTUBXJF NJOLPOJFD[OPʯʉ[BUSVEOJFOJBBTZTUFOUBOBVD[ZDJFMB 
Zmiana uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych
8[ڀXJʇ[LV[ڀXQSPXBE[FOJFNXڀڀSOPXFKGPSNVZTQSBXE[JBOVXڀPTUBUOJFKLMBTJFT[LPZQPETUBXPXFK BڀPEڀSOPXFK
GPSNVZ FH[BNJOV HJNOB[KBMOFHP PE SPLV T[LPMOFHP 
PCPXJʇ[VKF [NJFOJPOF CS[NJFOJF f  SP[QPS[ʇE[FOJB .JOJTUSB &EVLBDKJ /BSPEPXFK [ ڀEOJB  LXJFUOJB  ڀS X  ڀTQSBXJF
XBSVOLØX J ڀTQPTPCV PDFOJBOJB  LMBTZĕLPXBOJB J ڀQSPNPXBOJB
VD[OJØXJڀTVDIBD[ZPSB[QS[FQSPXBE[BOJBTQSBXE[JBOØXJڀFH[BNJOØXXڀT[LPBDIQVCMJD[OZDI %[6[ڀڀS /S QP[
[ڀQØ˂O[N EPUZD[ʇDFHPVQSBXOJFʤMBVSFBUØXJڀĕOBMJTUØXPMJNQJBEQS[FENJPUPXZDIPSB[MBVSFBUØXLPOLVSTØXQS[FENJPUPXZDI
P[ڀBTJʒHVXPKFXØE[LJNMVCQPOBEXPKFXØE[LJDI
;HPEOJF [ ڀf  VTU  XX SP[QPS[ʇE[FOJB  MBVSFBDJ J ڀĕOBMJʯDJ
PMJNQJBEQS[FENJPUPXZDIPSB[MBVSFBDJLPOLVSTØXQS[FENJPUPXZDIP[ڀBTJʒHVXPKFXØE[LJNMVCQPOBEXPKFXØE[LJN PڀLUØSZDI
NPXBXڀQS[FQJTBDIXڀTQSBXJFPSHBOJ[BDKJPSB[TQPTPCVQS[FQSPXBE[BOJBLPOLVSTØX UVSOJFKØXJڀPMJNQJBE PSHBOJ[PXBOZDI[[ڀBLSFTVKFEOFHP[ڀQS[FENJPUØXPCKʒUZDITQSBXE[JBOFNMVCFH[BNJOFNHJNOB[KBMOZN Tʇ[XPMOJFOJ
 XڀQS[ZQBELVVD[OJØXT[LPZQPETUBXPXFKo[ڀPEQPXJFEOJFK
D[ʒʯDJTQSBXE[JBOV
 XڀQS[ZQBELVVD[OJØXHJNOB[KVNo[ڀEBOFHP[BLSFTVPEQPXJFEOJFKD[ʒʯDJFH[BNJOVHJNOB[KBMOFHP BڀXڀQS[ZQBELVKʒ[ZLBPCDFHPOPXP˃ZUOFHPo[ڀD[ʒʯDJUS[FDJFKUFHPFH[BNJOV
;XPMOJFOJF OBTUʒQVKFOBڀQPETUBXJF[BʯXJBED[FOJBTUXJFSE[BKʇDFHPV[ZTLBOJFQS[F[VD[OJBT[LPZQPETUBXPXFKBMCPHJNOB[KVN
UZUVV PEQPXJFEOJP MBVSFBUB MVC ĕOBMJTUZ ;BʯXJBED[FOJF QS[FELBEBTJʒQS[FXPEOJD[ʇDFNVT[LPMOFHP[FTQPVFH[BNJOBDZKOFHP

;XPMOJFOJF  P ڀLUØSZN NPXB XZ˃FK  [ ڀPEQPXJFEOJFK D[ʒʯDJ
TQSBXE[JBOVBMCP[ڀEBOFHP[BLSFTVD[ʒʯDJQJFSXT[FKMVC[ڀEBOFHP [BLSFTV D[ʒʯDJ ESVHJFK FH[BNJOV HJNOB[KBMOFHP KFTU SØXOP[OBD[OF[ڀV[ZTLBOJFN[ڀEBOFKD[ʒʯDJTQSBXE[JBOVBMCPEBOFHP
[BLSFTV PEQPXJFEOJFK D[ʒʯDJ FH[BNJOV HJNOB[KBMOFHP OBKXZ˃T[FHPXZOJLV
;XPMOJFOJF[ڀD[ʒʯDJUS[FDJFKFH[BNJOVHJNOB[KBMOFHPKFTUSØXOP[OBD[OF[ڀV[ZTLBOJFN[ڀUFKD[ʒʯDJFH[BNJOVHJNOB[KBMOFHPOBKXZ˃T[FHPXZOJLVOBڀQP[JPNJFQPETUBXPXZNJڀSP[T[FS[POZN
8 ڀQS[ZQBELV HEZ VD[Fʤ V[ZTLB UZUV MBVSFBUB MVC ĕOBMJTUZ
[ڀJOOFHPKʒ[ZLBPCDFHPOPXP˃ZUOFHPOJ˃UFO LUØSZ[BEFLMBSPXB
PEQPXJFEOJPXڀD[ʒʯDJESVHJFKTQSBXE[JBOVBMCPXڀD[ʒʯDJUS[FDJFK
FH[BNJOV HJNOB[KBMOFHP  EZSFLUPS T[LPZ OB ڀXOJPTFL SPE[JDØX
QSBXOZDIPQJFLVOØX VD[OJB [P˃POZOJFQØ˂OJFKOJ˃OBڀUZHPEOJFQS[FEUFSNJOFNTQSBXE[JBOVMVCFH[BNJOVHJNOB[KBMOFHP 
JOGPSNVKFLPNJTKʒPLSʒHPXʇP[ڀNJBOJFKʒ[ZLBPCDFHPOPXP˃ZUOFHP KF˃FMJVD[FʤVD[ZTJʒUFHPKʒ[ZLBPCDFHPOPXP˃ZUOFHPXڀT[LPMF
KBLPQS[FENJPUVPCPXJʇ[LPXFHP
Poniższa tabela przedstawia porównanie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w zakresie sprawdzianu w VI klasie szkoły
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w latach szkolnych
2013/2014 i 2014/2015
6SUDZG]LDQZNODVLH9,V]NRĄ\SRGVWDZRZHM̰
XSUDZQLHQLDODXUHDWµZNRQNXUVµZSU]HGPLRWRZ\FK
RUD]ODXUHDWµZLͤQDOLVWµZROLPSLDGSU]HGPLRWRZ\FK
5RNV]NROQ\

5RNV]NROQ\

]ZROQLHQLH ] RERZLÇ]NX SU]\VWÇSLHQLDGRVSUDZG]LDQX

]ZROQLHQLH ] RERZLÇ]NX SU]\VWÇSLHQLDGR
̰F]ÛĝFLSLHUZV]HMVSUDZG]LDQX̰ODXUHDFLNRQNXUVX]MÛ]\NDSROVNLHJROXEPDWHPDW\NL
̰F]ÛĝFLGUXJLHM̰ODXUHDFLNRQkursu
]MÛ]\NDREFHJRQRZRľ\WQHJR
QDXF]DQHJR MDNR SU]HGPLRW
RERZLÇ]NRZ\

X]\VNDQLH]HVSUDZG]LDQXQDMZ\ľV]HJRZ\QLNX

X]\VNDQLH ] GDQHM F]ÛĝFL
VSUDZG]LDQXQDMZ\ľV]HJRZ\niku

FHOXMÇFDURF]QDRFHQDNODV\ͤ- FHOXMÇFDURF]QDRFHQDNODV\ͤNDF\MQD
NDF\MQD
]GDQHJRSU]HGPLRWX

]GDQHJRSU]HGPLRWX

SU]\MÛFLH Z SLHUZV]HM NROHMQR- SU]\MÛFLH Z SLHUZV]HM NROHMQRĝFLGRZ\EUDQHJRSXEOLF]QHJR ĝFLGRZ\EUDQHJRSXEOLF]QHJR
JLPQD]MXP
JLPQD]MXP
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(J]DPLQJLPQD]MDOQ\̰XSUDZQLHQLD
ODXUHDWµZNRQNXUVµZSU]HGPLRWRZ\FK
RUD]ODXUHDWµZLͤQDOLVWµZROLPSLDGSU]HGPLRWRZ\FK
5RNV]NROQ\

5RNV]NROQ\

]ZROQLHQLH ] RERZLÇ]NX SU]\- zwolnienie ] GDQHJR ]DNUHVX
VWÇSLHQLDGRRGSRZLHGQLHMF]Û- RGSRZLHGQLHMF]ÛĝFLHJ]DPLQX
ĝFLHJ]DPLQXJLPQD]MDOQHJR
JLPQD]MDOQHJRDZSU]\SDGNX
MÛ]\ND REFHJR QRZRľ\WQHJR
QDXF]DQHJR MDNR MÛ]\N RERZLÇ]NRZ\  ] F]ÛĝFL WU]HFLHM
HJ]DPLQX
X]\VNDQLHQDMZ\ľV]HJRZ\QLNX]RGSRZLHGQLHMF]ÛĝFLHJ]DPLQXJLPQD]MDOQHJR

X]\VNDQLH QDMZ\ľV]HJR  Z\niku ] GDQHJR ]DNUHVX RGSRZLHGQLHM F]ÛĝFL HJ]DPLQX
JLPQD]MDOQHJR Z SU]\SDGNX
F]ÛĝFL WU]HFLHM HJ]DPLQX ̰
X]\VNDQLH QDMZ\ľV]HJR Z\QLNXQDSR]LRPLHSRGVWDZRZ\P
LUR]V]HU]RQ\P

FHOXMÇFDURF]QDRFHQDNODV\ͤ- FHOXMÇFDURF]QDRFHQDNODV\ͤNDF\MQD
NDF\MQD
SU]\MÛFLH Z SLHUZV]HM NROHM- SU]\MÛFLH Z SLHUZV]HM NROHMQRĝFL GR Z\EUDQHM SXEOLF]QHM QRĝFL GR Z\EUDQHM SXEOLF]QHM
V]NRĄ\SRQDGJLPQD]MDOQHM
V]NRĄ\SRQDGJLPQD]MDOQHM

Nowe rozporządzenie w sprawie
prowadzenia dokumentacji szkolnej
3 września 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170)
8ڀʯXJFUMFOPXFHPSP[QPS[ʇE[FOJBNJO
t[NJBOJF VMFH [BLSFT EBOZDI PEOPUPXZXBOZDI X ڀNJO
X ڀE[JFOOJLBDI [BKʒʉ  LTJʒE[F VD[OJØX  LTJʒE[F FXJEFODKJ 
E[JFOOJLBDI MFLDZKOZDI OQ OB[XJTLB J ڀJNJPOB SPE[JDØX
PSB[BESFTZJDI[BNJFT[LBOJBCʒEʇXQJTZXBOFEPPLSFʯMPOZDI
E[JFOOJLØX KF˃FMJTʇSØ˃OFPEBESFTV[BNJFT[LBOJBE[JFDLB 
QS[FQJTZQS[FXJEVKʇXQJTBESFTØXQPD[UZFMFLUSPOJD[OFKSPE[JDØXJڀOVNFSZJDIUFMFGPOØX KF˃FMJKFNBKʇXڀE[JFOOJLV[BKʒʉQS[FET[LPMBOBMF˃ZPEOPUPXBʉHPE[JOZQS[ZQSPXBE[BOJB
JڀPECJFSBOJBE[JFDLB[ڀQS[FET[LPMB 
tOBTUʇQJB [NJBOB OB[XZ LTJʒHJ FXJEFODKJ E[JFDJ QPEMFHBKʇDZDI
PCPXJʇ[LPXJ PڀLUØSZNNPXBXڀBSVTUVTUBXZJڀPCPXJʇ[LPXJT[LPMOFNV OBڀLTJʒHʒE[JFDJQPEMFHBKʇDZDIPCPXJʇ[LPXJSPD[OFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPJڀPCPXJʇ[LPXJ T[LPMOFNV
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tXQJTØXXڀLTJʒE[FVD[OJØXOBMF˃ZEPLPOZXBʉDISPOPMPHJD[OJFXFEVHEBUSP[QPD[ʒDJBOBVLJXڀEBOFKT[LPMF poprzednio
według dat przyjęcia uczniów do szkoły 
t[SF[ZHOPXBOP [ ڀXZPESʒCOJBOJB E[JFOOJLØX [BKʒʉ QS[ZQJTBOZDIEPLPOLSFUOZDI[BKʒʉOQEZEBLUZD[OPXZSØXOBXD[ZDI
MVC TQFDKBMJTUZD[OZDI QS[FQJTZ SP[QPS[ʇE[FOJB TUBOPXJʇ 
˃F ڀQS[FET[LPMF  T[LPB J ڀQMBDØXLB QSPXBE[ʇ E[JFOOJLJ JOOZDI[BKʒʉ U[OUBLJDILUØSFOJFTʇPEOPUPXZXBOFXڀE[JFOOJLV[BKʒʉQS[FET[LPMB E[JFOOJLVMFLDZKOZN D[ZE[JFOOJLV
[BKʒʉʯXJFUMJDZ
tPETUʇQJPOPPEPCPXJʇ[LV[BLBEBOJBPTPCOZDIE[JFOOJLØX
[BKʒʉ QSPXBE[POZDI X ڀSBNBDI U[X HPE[JO LBSDJBOZDI GBLU
QS[FQSPXBE[FOJB HPE[JO LBSDJBOZDI CʒE[JF PEOPUPXZXBOZ
PEQPXJFEOJP X ڀE[JFOOJLV [BKʒʉ ʯXJFUMJDZ  MVC X ڀE[JFOOJLV
JOOZDI[BKʒʉ
tX ڀE[JFOOJLV MFLDZKOZN PEOPUPXVKF TJʒ OJF UZMLP PCFDOPʯʉ
VD[OJBOB[ڀBKʒDJBDI BMFSØXOJF˃JOGPSNBDKFPڀMJD[CJFHPE[JO
VTQSBXJFEMJXJPOZDIJڀOJFVTQSBXJFEMJXJPOZDIOJFPCFDOPʯDJ
tJOUFHSBMOʇ D[ʒʯDJʇ E[JFOOJLB MFLDZKOFHP QSPXBE[POFHP
XڀT[LPBDIEMBEPSPTZDITʇMJTUZPCFDOPʯDJ OBڀLUØSZDIPCFDOPʯʉ OB ڀQPT[D[FHØMOZDI HPE[JOBDI [BKʒʉ FEVLBDZKOZDI TVDIBD[FQPUXJFSE[BKʇXBTOPSʒD[OZNQPEQJTFN
tXڀQS[ZQBELVQS[FKʯDJBVD[OJBEPJOOFKT[LPZQPڀDPOBKNOJFK
KFEOZNSPLVOBVLJ BڀXڀQS[ZQBELVT[LPZQPMJDFBMOFKEMBNPE[JF˃ZJڀT[LPZEMBEPSPTZDIoQPڀDPOBKNOJFKKFEOZNTFNFTUS[F OBVLJ  QS[FTZB TJʒ EP UFK T[LPZ MVC XZEBKF SPE[JDPN
VD[OJB  QFOPMFUOJFNV VD[OJPXJ BMCP TVDIBD[PXJ LPQJʒ BSLVT[BPDFOVD[OJBBMCPTVDIBD[BQPʯXJBED[POʇ[B[HPEOPʯʉ
[ڀPSZHJOBFNQS[F[EZSFLUPSBT[LPZSPE[JDFVD[OJB QFOPMFUOJVD[FʤBMCPTVDIBD[QPUXJFSE[BKʇQPEQJTFNPUS[ZNBOJF
LPQJJUFHPBSLVT[BPDFO
tXڀQS[ZQBELVQS[FKʯDJBVD[OJBBMCPTVDIBD[BEPJOOFKT[LPZ
QPڀPLSFTJFOBVLJLSØUT[ZNOJ˃PLSFTKFEOFHPSPLVOBVLJ MVC
X ڀT[LPBDI EMB EPSPTZDI KFEOFHP TFNFTUSV OBVLJ  QS[FTZB
TJʒEPUFKT[LPZMVCXZEBKFSPE[JDPNVD[OJB QFOPMFUOJFNV
VD[OJPXJBMCPTVDIBD[PXJ[BʯXJBED[FOJFPڀQS[FCJFHVOBVD[BOJBVD[OJBSPE[JDFVD[OJB QFOPMFUOJVD[FʤBMCPTVDIBD[QPUXJFSE[BKʇQPEQJTFNPUS[ZNBOJF[BʯXJBED[FOJB
tLTJʒHB BSLVT[Z PDFO [BXJFSB VP˃POF X ڀQPS[ʇELV BMGBCFUZD[OZN XZLB[Z VD[OJØX  B ڀX ڀQS[ZQBELV T[LPZ EMB EPSPTZDIoXZLB[ZTVDIBD[Z XT[ZTULJDIPEE[JBØX LUØS[Z
XڀEBOZNSPLVT[LPMOZNVLPʤD[ZMJMVCPQVʯDJMJT[LPʒ PSB[
JDIBSLVT[FPDFO EPUZDID[BTLTJʒHJBSLVT[ZPDFO[BXJFSBZ
VP˃POFXڀQPS[ʇELVBMGBCFUZD[OZNBSLVT[FPDFOVD[OJØX
VSPE[POZDIXڀKFEOZNSPLV LUØS[ZVLPʤD[ZMJMVCPQVʯDJMJT[LPʒ
tT[LPZ LUØSFQSPXBE[ʇFMFLUSPOJD[OZE[JFOOJL NBKʇPCPXJʇ[FLVNP˃MJXJʉCF[QBUOZXHMʇESPE[JDPNEPE[JFOOJLBFMFLUSPOJD[OFHP X[ڀBLSFTJFEPUZD[ʇDZNJDI E[JFDJ

Indywidualne nauczanie według nowych zasad
9 września 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)
/PXFSP[QPS[ʇE[FOJFNJO
tXQSPXBE[B NP˃MJXPʯʉ QSPXBE[FOJB [BKʒʉ JOEZXJEVBMOFHP
QS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHPOBVD[BOJB[ڀVD[OJBNJLMBT****T[LPZQPETUBXPXFKQS[F[KFEOFHPMVCEXØDI nauczycieli
tVUS[ZNVKF NP˃MJXPʯʉ QPXJFS[FOJB QS[F[ EZSFLUPSB T[LPZ
XڀV[BTBEOJPOZDIQS[ZQBELBDIQSPXBE[FOJB[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHP
OBVD[BOJBOBVD[ZDJFMPXJ[BUSVEOJPOFNVXڀJOOZDIQS[FET[LPMV JOOFKGPSNJFXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVC T[LPMF
tQSFDZ[VKF  ˃F[ ڀBKʒDJB JOEZXJEVBMOFHP QS[ZHPUPXBOJB QS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒDJBJOEZXJEVBMOFHPOBVD[BOJBTʇQSPXBE[POFQS[F[OBVD[ZDJFMBMVCOBVD[ZDJFMJXڀJOEZXJEVBMOZNJڀ
CF[QPʯSFEOJNLPOUBLDJF[ڀE[JFDLJFNMVCVD[OJFN
tXQSPXBE[B[BTBEʒ ˃F[ڀBKʒDJBQSPXBE[JTJʒXڀNJFKTDVQPCZUVE[JFDLBMVCVD[OJB XTLB[VKʇDKFEOPD[FʯOJFPUXBSUZLBUBMPHNJFKTD XڀLUØSZDIE[JFDLPNP˃FVD[FTUOJD[ZʉX[ڀBKʒDJBDI
oXڀT[D[FHØMOPʯDJNJOEPNSPE[JOOZ QMBDØXLJ PڀLUØSZDI
NPXBXڀBSUQLUVTUBXZPڀTZTUFNJFPʯXJBUZ dotychczas jedynie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy MVCQMBDØXLʒ
PQJFLVʤD[PXZDIPXBXD[ʇ
t[NJFOJB SFHVMBDKʒ EPUZD[ʇDʇ NP˃MJXPʯDJ PSHBOJ[PXBOJB EMB
E[JFDLB MVC VD[OJB  [BKʒʉ JOEZXJEVBMOFHP QS[ZHPUPXBOJB
QS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒDJBJOEZXJEVBMOFHPOBVD[BOJBOBڀUFSFOJFQS[FET[LPMB JOOFKGPSNZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHP
MVC T[LPZ  PHSBOJD[BKʇD KF XZʇD[OJF EP TZUVBDKJ  X ڀLUØSFK
TQFOJPOFTʇKFEOPD[FʯOJFEXBXBSVOLJ
B XڀPS[FD[FOJVXTLB[BOPNP˃MJXPʯʉSFBMJ[BDKJJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCJOEZXJEVBMOFHP
OBVD[BOJBXڀQPNJFT[D[FOJVPEQPXJFEOJPXڀQS[FET[LPMV 
JOOFKGPSNJFXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCT[LPMF
C PEQPXJFEOJPQS[FET[LPMF JOOBGPSNBXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCT[LPBEZTQPOVKFQPNJFT[D[FOJFN XڀLUØSZNNPHʇPECZXBʉTJʒ[BKʒDJBEMBUFHPE[JFDLBMVCVD[OJB
tEPQSFDZ[PXVKF ˃FڀXOJPTFLOBVD[ZDJFMB QSPXBE[ʇDFHP[BKʒDJBJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒDJB JOEZXJEVBMOFHP OBVD[BOJB  OB ڀPETUʇQJFOJF PE SFBMJ[BDKJOJFLUØSZDIUSFʯDJXZOJLBKʇDZDI[ڀQPETUBXZQSPHSBNPXFK
XZDIPXBOJB QS[FET[LPMOFHP MVC PCKʒUZDI PCPXJʇ[LPXZNJ
[BKʒDJBNJ FEVLBDZKOZNJ NVTJ NJFʉ GPSNʒ QJTFNOʇ J[ ڀBXJFSBʉV[BTBEOJFOJF

tVNP˃MJXJBQSPXBE[FOJF[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJB
QS[FET[LPMOFHPPSB[[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHPOBVD[BOJBXڀUZHPEOJPXZNXZNJBS[FHPE[JOXZ˃T[ZNOJ˃NBLTZNBMOZXZNJBS
PLSFʯMPOZCF[QPʯSFEOJPXڀQS[FQJTBDISP[QPS[ʇE[FOJB[B[HPEʇ PSHBOV QSPXBE[ʇDFHP PSB[ o X ڀQS[ZQBELBDI V[BTBEOJPOZDITUBOFN[ESPXJBE[JFDLB OBڀXOJPTFLSPE[JDBMVCQFOPMFUOJFHPVD[OJBoXڀXZNJBS[FOJ˃T[ZNOJ˃NJOJNBMOZ
tEPPLSFʯMB ˃FڀE[JFDJJڀNPE[JF˃PCKʒUFJOEZXJEVBMOZNQS[ZHPUPXBOJFNQS[FET[LPMOZNMVCJOEZXJEVBMOZNOBVD[BOJFN
VD[FTUOJD[ʇXڀT[D[FHØMOPʯDJX[ڀBKʒDJBDISP[XJKBKʇDZDI[BJOUFSFTPXBOJBJڀV[EPMOJFOJB VSPD[ZTUPʯDJBDIJڀJNQSF[BDIQS[FET[LPMOZDI MVC T[LPMOZDI  X[ ڀBKʒDJBDI SFXBMJEBDZKOZDI MVC
XڀGPSNBDIQPNPDZQTZDIPMPHJD[OPQFEBHPHJD[OFK QP[BUZHPEOJPXZNXZNJBSFNHPE[JO[BKʒʉJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCJOEZXJEVBMOFHP nauczania
tXQSPXBE[B SP[XJʇ[BOJF  [HPEOJF [ ڀLUØSZN OB ڀXOJPTFL SPE[JDØX MVC QFOPMFUOJFHP VD[OJB OB ڀQPETUBXJF EPʇD[POFHP
EP XOJPTLV [BʯXJBED[FOJB MFLBSTLJFHP  [ ڀLUØSFHP XZOJLB 
˃F ڀTUBO [ESPXJB E[JFDLB MVC VD[OJB VNP˃MJXJB VD[ʒT[D[BOJF
EPQS[FET[LPMB JOOFKGPSNZXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVC
T[LPZ EZSFLUPS[BQS[FTUBKFPSHBOJ[BDKJPEQPXJFEOJPJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCJOEZXJEVBMOFHP
OBVD[BOJBPSB[QPXJBEBNJBPڀUZNQPSBEOJʒ XڀLUØSFKE[JBB
[FTQØ  LUØSZ XZEB PS[FD[FOJF  J ڀPSHBO QSPXBE[ʇDZ QS[FET[LPMF JOOʇGPSNʒXZDIPXBOJBQS[FET[LPMOFHPMVCT[LPʒ
t[BXJFSBQS[FQJTZQS[FKʯDJPXF XڀʯXJFUMFLUØSZDI
B EPEOJBTJFSQOJBڀSJOEZXJEVBMOFQS[ZHPUPXBOJF
QS[FET[LPMOFNP˃FCZʉPSHBOJ[PXBOF[HPEOJF[ڀQS[FQJTBNJSP[QPS[ʇE[FOJBUBL˃FEMBE[JFDJSFBMJ[VKʇDZDIPCPXJʇ[LPXF SPD[OF QS[ZHPUPXBOJF QS[FET[LPMOF X ڀPEE[JBMFQS[FET[LPMOZNXڀT[LPMFQPETUBXPXFK
C QS[FQJTZSP[QPS[ʇE[FOJBX[ڀBLSFTJFEPUZD[ʇDZNPSHBOJ[PXBOJBJOEZXJEVBMOFHPQS[ZHPUPXBOJBQS[FET[LPMOFHPEMBE[JFDJSFBMJ[VKʇDZDIPCPXJʇ[LPXFSPD[OFQS[ZHPUPXBOJFQS[FET[LPMOFXڀJOOZDIGPSNBDIXZDIPXBOJB
QS[FET[LPMOFHPTUPTVKFTJʒPEEOJBXS[FʯOJBڀS

Zmiana klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego
12 września 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1140)
0CPXJʇ[VKʇDF EPUZDID[BT SP[QPS[ʇE[FOJF .JOJTUSB &EVLBDKJ
/BSPEPXFK[ڀEOJBHSVEOJBڀSXڀTQSBXJFLMBTZĕLBDKJ[BXPEØX T[LPMOJDUXB [BXPEPXFHP %[ 6 [ ڀ ڀS  QP[   [BXJFSB
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Prawo i edukacja

[BXPEØX;NJBOZXڀSP[QPS[ʇE[FOJVTʇXZOJLJFNXOJPTLØX
[HBT[BOZDIQS[F[NJOJTUSØXXBʯDJXZDIEMBEBOFHP[BXPEVJڀEPUZD[ʇNJO
 XQSPXBE[FOJBEPLMBTZĕLBDKJUS[FDIOPXZDI[BXPEØX
B UFDIOJLVS[ʇE[FʤE˂XJHPXZDI
C UFDIOJLDIPEOJDUXBJڀLMJNBUZ[BDKJ 
D NFDIBOJLNPUPDZLMPXZ
 XZHBT[BOJBPESPLVT[LPMOFHPLT[UBDFOJBX[ڀBXPE[JFUFDIOJLGBSNBDFVUZD[OZ OBVD[BOZNXڀT[LPMFQPMJDFBMOFK
 XZHBT[BOJBPESPLVT[LPMOFHPLT[UBDFOJBX[ڀBXPEBDI PQJFLVOLB E[JFDJʒDB J ڀBTZTUFOULB TUPNBUPMPHJD[OB
OBVD[BOZDIXڀT[LPBDIQPMJDFBMOZDI
 VNP˃MJXJFOJBQSPXBE[FOJBLXBMJĕLBDZKOZDILVSTØX[BXPEPXZDIEMBLXBMJĕLBDKJXZPESʒCOJPOZDIX[ڀBXPE[JFUFDIOJL
USBOTQPSUVESPHPXFHP
 [OJFTJFOJBLT[UBDFOJBX[ڀBXPE[JFUFDIOJLQPKB[EØXTBNPDIPEPXZDIXڀEXVMFUOJFKT[LPMFQPMJDFBMOFK
 QS[ZXSØDFOJB LT[UBDFOJB X ڀEXVMFUOJFK T[LPMF QPMJDFBMOFK
X[ ڀBXPEBDI UFDIOJL PQUZL J ڀUFDIOJL VS[ʇE[Fʤ J ڀTZTUFNØX
FOFSHFUZLJ PEOBXJBMOFK EPUZDID[BT LT[UBDFOJF PECZXBP
TJʒUZMLPXڀUFDIOJLVNJڀOBڀLXBMJĕLBDZKOZDILVSTBDI[BXPEPXZDI
 SF[ZHOBDKJ [ ڀXZNPHV QPECVEPXZ T[LPZ NV[ZD[OFK QS[Z
LT[UBDFOJV X[ ڀBXPEBDI UFDIOJL SFBMJ[BDKJ E˂XJʒLV PSB[
UFDIOJLSFBMJ[BDKJOBHSBʤJڀOBHPʯOJFʤ
/PXFMJ[BDKBSP[QPS[ʇE[FOJBXQSPXBE[BSØXOJF˃[NJBOZPڀDIBSBLUFS[FQPS[ʇELVKʇDZN OQXZLSFʯMFOJF[BXPEØXSBUPXOJLNFEZD[OZJڀEJFUFUZL3P[QPD[ʒUFLT[UBDFOJFXڀUZDI[BXPEBDI[PTUBOJF[BLPʤD[POFXڀSPLVT[LPMOZN
Egzekucja obowiązku szkolnego – nowy wzór tytułu wykonawczego
1S[FQJT BSU  VTU  VTUBXZ P ڀTZTUFNJF PʯXJBUZ TUBOPXJ 
˃F ڀOJFTQFOJBOJF PCPXJʇ[LV SPD[OFHP QS[ZHPUPXBOJB QS[FET[LPMOFHP  PCPXJʇ[LV T[LPMOFHP J ڀPCPXJʇ[LV OBVLJ QPEMFHB
FH[FLVDKJ X ڀUSZCJF QS[FQJTØX P ڀQPTUʒQPXBOJV FH[FLVDZKOZN
XڀBENJOJTUSBDKJ1PTUʒQPXBOJFFH[FLVDZKOFXڀBENJOJTUSBDKJSFHVMVKFustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1015
z późn. zm.).
0EڀNBKBڀSPCPXJʇ[VKF rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.
U. z 2014 r., poz. 650).
8 ڀQPXZ˃T[ZN SP[QPS[ʇE[FOJV PLSFʯMPOZ [PTUB NJO OPXZ
X[ØSUZUVVXZLPOBXD[FHPTUPTPXBOFHPXڀFH[FLVDKJPCPXJʇ[LØX
PڀDIBSBLUFS[FOJFQJFOJʒ˃OZN PCPXJʇ[FLT[LPMOZJڀPCPXJʇ[FLOBVLJTʇPCPXJʇ[LBNJPڀDIBSBLUFS[FOJFQJFOJʒ˃OZN TUBOPXJʇDZ[BʇD[OJLOSEPSP[QPS[ʇE[FOJB
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Teksty jednolite aktów prawnych
3 lipca 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 świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893)
8[ ڀBʇD[OJLV EP QPXZ˃T[FHP PCXJFT[D[FOJB PHPT[POZ [PTUB KFEOPMJUZ UFLTU SP[QPS[ʇE[FOJB .JOJTUSB &EVLBDKJ /BSPEPXFK[ڀEOJBڀNBKBڀSXڀTQSBXJFʯXJBEFDUX EZQMPNØXQBʤTUXPXZDI J ڀJOOZDI ESVLØX T[LPMOZDI %[ 6 /S   QP[  
[ڀVX[HMʒEOJFOJFN[NJBOXQSPXBE[POZDI
 SP[QPS[ʇE[FOJFN.JOJTUSB&EVLBDKJ/BSPEPXFK[ڀEOJBMVUFHPڀS[NJFOJBKʇDZNSP[QPS[ʇE[FOJFXڀTQSBXJFʯXJBEFDUX EZQMPNØXQBʤTUXPXZDIJڀJOOZDIESVLØXT[LPMOZDI
%[6QP[ 
 SP[QPS[ʇE[FOJFN .JOJTUSB &EVLBDKJ /BSPEPXFK [ ڀEOJB
 ڀNBSDB  ڀS [NJFOJBKʇDZN SP[QPS[ʇE[FOJF X ڀTQSBXJF
ʯXJBEFDUX EZQMPNØXQBʤTUXPXZDIJڀJOOZDIESVLØXT[LPMOZDI %[6QP[ 

6 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:
obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041)
8[ ڀBʇD[OJLV EP QPXZ˃T[FHP PCXJFT[D[FOJB PHPT[POZ [PTUB KFEOPMJUZ UFLTU SP[QPS[ʇE[FOJB .JOJTUSB &EVLBDKJ /BSPEPXFK [ ڀEOJB  MJTUPQBEB  ڀS X ڀTQSBXJF QMBDØXFL EPTLPOBMFOJB OBVD[ZDJFMJ %[ 6 /S   QP[   [ ڀVX[HMʒEOJFOJFN
[NJBOXQSPXBE[POZDI
 PCXJFT[D[FOJFN 1SF[FTB 3BEZ .JOJTUSØX [ ڀEOJB  HSVEOJB
ڀSPڀTQSPTUPXBOJVCʒEV %[6[ڀڀS /S QP[
 SP[QPS[ʇE[FOJFN.JOJTUSB&EVLBDKJ/BSPEPXFK[ڀEOJBQB˂E[JFSOJLBڀS[NJFOJBKʇDZNSP[QPS[ʇE[FOJFXڀTQSBXJFQMBDØXFLEPTLPOBMFOJBOBVD[ZDJFMJ %[6[ڀڀS QP[ 

3 września 2014 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
Opracowano na podstawie www.rcl.gov.pl, www.men.gov.pl
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej
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