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Technologie dla Ka!dego

Epson L355, czyli zdalne i!tanie drukowanie
Z!ka"dego zestawu pojemnych tuszy mo"na 

wydrukowa# ok. 4 tys. stron monochromatycz-
nie i!6,5 tys. stron w!kolorze.

Dzi$ki g%owicy drukuj&cej Micro Piezo i!ory-
ginalnym atramentom 'rmy Epson urz&dzenie 
L355 umo"liwia wykonywanie dobrych jako-
(ciowo wydruków, a! w! razie potrzeby mo"na 
liczy# na!gwarancj$ i!serwis przez 12!miesi$cy 
(lub 30 000 stron). 

Specjalnie skonstruowany pojemnik na!atra-
ment jest w!pe%ni zintegrowany z!drukark&, aby 
mo"na by%o niezawodnie drukowa# w! kolorze 
bez zanieczyszcze) i! k%opotów wyst$puj&cych 
cz$sto w!przypadku nieoryginalnych systemów 
uzupe%niania atramentu i! pojemników z! atra-
mentem innych 'rm. Urz&dzenie L355! mo"na 
bardzo %atwo przygotowa# do dzia%ania: wystar-
czy nape%ni# je otrzymanym atramentem, w%&-
czy# i!zala# system atramentowy. I!ju" urz&dze-
nie L355 jest gotowe do drukowania.

L355 usprawnia prac$ biura dzi$ki szyb-
ko(ci drukowania 9 stron na! minut$*2 oraz 
funkcji Epson iPrint pozwalaj&cej na! bez-
przewodowe przesy%anie plików do wydru-
kowania ze smartfonów i! tabletów w!obr$bie 
biura. Ponadto nowa funkcja wielokrotne-
go kopiowania w! urz&dzeniu L355 pozwala 
na! skopiowanie jednej strony od razu nawet 
w!99 egzemplarzach, co jest bardzo przydat-
ne, gdy trzeba szybko przygotowa# dokumen-
ty na!spotkanie. 

Urz&dzenie L355 dobrze wkomponowuje si$ 
w!dowolne (rodowisko robocze, a!jego pole po-
wierzchni podstawy jest o!12 procent mniejsze 
ni" poprzednich modeli*4.

Drukarka L300, czyli "atwe  
i!tanie drukowanie 

Pojedynczy zestaw tych pojemnych tuszy wy-
starcza na!wydrukowanie ok. 4 tys. stron czar-
nobia%ych i!ok. 6,5 tys. stron w!kolorze, co prze-
k%ada si$ na! wyj&tkowo niski koszt wydruku 
w! przeliczeniu na! stron$, zarówno w! jednym, 
jak i!drugim przypadku.

Dzi$ki g%owicy drukuj&cej Micro Piezo i!ory-
ginalnym atramentom otrzymaj& Pa)stwo bar-
dzo dobre jako(ciowo wydruki przy zachowaniu 
bardzo niskich kosztów. Ponadto model L300 
jest obj$ty 12-miesi$czn& (lub do 30 tys. wydru-
kowanych stron) gwarancj&, wi$c w!razie potrze-
by mo"na liczy# na!serwis.

Pa#dziernikowe promocje na tedka.pl

Zalety:

–  Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i Wi-Fi

Ju¿ż od 949 z³ł brutto!



Specjalnie skonstruowany pojemnik na! atra-
ment jest w!pe%ni zintegrowany z!drukark&, aby 
mo"na by%o niezawodnie drukowa# w!kolorze bez 
zanieczyszcze) i!k%opotów. Z!kolei pr$dko(# dru-
kowania 9 stron na!minut$ mo"e usprawni# prac$ 
biura, szko%y czy uczelnianej administracji.

Epson EB 420 – projektor dla edukacji
Bardzo %atwy w!kon'guracji i!obs%udze pro-

jektor EB-420 to!mo"liwo(# 3 w!1 – wy(wietle-
nie obrazu, odtworzenie d*wi$ku i! sterowanie 
myszk&. 

Dzi$ki pionowej i!poziomej korekcji geome-
trii obrazu ustawienie obrazu zajmuje zaledwie 
kilka sekund.

Niskie koszty eksploatacji projektora EB-420 
zapewniaj& szko%om ograniczenie wydatków. 
Lampa Epson E-TORL, która emituje wi$cej 
(wiat%a, zu"ywaj&c mniej energii b$dzie dzia%a# 
nawet 6 tys. godzin w!trybie ekonomicznym. 

Tak"e 'ltr wyró"nia d%uga "ywotno(# – nawet 
5 tys. godzin, co oznacza lata bezproblemowego 
dzia%ania. 

Z!projektorem wspó%pracuje opcjonalny mo-
du% interaktywny Epson ELP-IU03, który sprawia, 
"e!ka"da powierzchnia staje si$ interaktywna.

Za pomoc& dost$pnego w!zestawie pióra cy-
frowego mo"na tworzy# i!zapisywa# notatki oraz 
dodawa# informacje. Uzupe%nieniem zestawu 
jest odpowiednio dopasowane, opcjonalne mo-
cowanie (cienne.

LenovoA7-50, czyli markowy  
tablet w!dobrej cenie

Wa"y zaledwie 320 g, do tego jest cieniut-
ki (zaledwie 10!mm) i!dzi$ki wydajnemu pro-
cesorowi (Cortex A7 QC (MT 8382) 1,2GHz) 
znakomicie sprawdzi si$ jako podr$czna prze-
gl&darka internetowa, aparat fotograficzny lub 
kamera wideo.

Dodatkowo w!tablecie zainstalowano odbiornik 
GPS, który doceni& przede wszystkim kierowcy.

Ten niewielki, siedmiocalowy tablet to! do-
bre rozwi&zanie dla szkó%. Ze wzgl$du na!mul-
timedialno(#, mo"liwo(# komunikacji z!innymi 
urz&dzeniami mo"e by# doskona%ym narz$dzie 
w!pracy metod& projektu.

Dodatkowym atutem jest stosunkowo niska 
cena, za urz&dzenie renomowanego producenta.

Reklama

5

Zalety:

Ju¿ż od 759 z³ł brutto!

Ju¿ż od 4199 z³ł  wraz z modu³łem  interaktywnym!
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Reklama

Ju¿ż od 2399 z³ł!

-

-

Ju¿ż od 1550 z³ł 

Lenovo G500. Laptop  
zaprojektowany dla edukacji

Stosowana w! laptopach G500!matryca 15,6” 
z! pod(wietleniem LED, o! rozdzielczo(ci HD 
(1366 x 768) zapewnia "ywy obraz o!wysokiej ja-
sno(ci w!proporcjach panoramicznych 16:9. Do-
pe%nieniem obrazu jest znakomita jako(# d*wi$-
ku, któr& zapewniaj& podwójne g%o(niki stereo 
z!technologi& Dolby® Advanced Audio™ v2.

G500 zosta% te" wyposa"ony w!porty USB 3.0. 
Zapewniaj& one nawet 10-krotnie wy"sz& szyb-
ko(# w!porównaniu z!wcze(niejszymi protoko-
%ami USB.

Funkcja wideokonferencji to!propozycja nie 
tylko dla przedstawicieli 'rm, którzy musz& 

mie# kontakt z! ca%ym (wiatem o! ka"-
dej porze dnia i!nocy. Dzi$ki kame-
rze internetowej 1!M i!mikrofonowi 

zyskamy mo"liwo(# kontaktu z!przy-
jació%mi lub studiuj&cymi daleko od do-

mu dzie#mi.
Dzi$ki systemowi OneKey® Rescue System 

przywracanie systemu po!zainfekowaniu wiru-
sem lub wyst&pieniu innych problemów tech-
nicznych to!kwestia chwili. 

Laptop Lenovo G500 pozwala równie" w!%a-
twy sposób tworzy# kopi$ zapasow& i!skanowa# 
system w!celu wyszukania i!usuwania wirusów.

Z!kolei aplikacja zarz&dzania energi& Energy 
Management pomaga zachowa# d%u"sz& "ywot-
no(# baterii i!wykorzystuje zaawansowan& tech-
nologi$ oszcz$dzania energii, aby wyd%u"y# czas 
pracy bez potrzeby %adowania nawet do 5 godzin.

Dzi$ki %&czno(ci WiFi 802.11 b/g/n, LAN 
10/100 oraz Bluetooth® 4.0 wsz$dzie pozosta-
niesz w!kontakcie ze (wiatem.

W! standardzie jest te" system operacyjny 
Windows 8.1 Pro

Zalety:
– Niska cena

Ju¿ż od 429 z³ł 
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wePresent – WiPG,  
czyli precz z!paj$czyn% z!kabli

Jednym z!pomys%ów na!pe%niejsze wykorzystanie 
elektroniki która ju" w!szkole jest, a!tak"e tej, która 
spoczywa w!kieszeniach uczniów, jest bezprzewodo-
wy system prezentacyjny wePresent – WiPG (Wire-
less interactive Presentation Gateway). 

Umo"liwia on pod%&czenie – bez u"ycia kabli – 
komputera, tabletu czy nawet zwyk%ego smartfona 
z! projektorem, tablic& interaktywn& lub monito-
rem. Dzi$ki temu niewielkiemu urz&dzeniu, które 
spe%nia tak"e funkcj$ bezprzewodowego punktu 
dost$powego WiFi (ang. access point), nauczyciel 
mo"e wy(wietla# obraz i!d*wi$k (w!jako(ci HD) ze 
swojego urz&dzenia bezpo(rednio, w!czasie rzeczy-
wistym, na!np. tablicy. I!to!bez problemów z!pl&-
cz&cymi si$ kablami. Urz&dzenie umo"liwia te" 
zdalny dost$p do pulpitu i!kontrol$ nad kompute-
rem za pomoc& np. tabletu (za pomoc& darmowej 
aplikacji SidePad dost$pnej na!platformy Android 
i!iOS). Je(li uczniowie maj& do dyspozycji w%asne 
urz&dzenia (tablety, komputery, smartfony), na-
uczyciel mo"e udost$pni# im podgl&d w%asnej pre-
zentacji z!poziomu przegl&darki i!pozwoli# im za-
pisywa# kopie prezentowanych slajdów. 

Urz&dzenie pozwala na!równoczesne wy(wie-
tlenie na! monitorze obrazów z! czterech urz&-
dze). To! doskona%e udogodnienie dla nauczy-
ciela, który w!prosty sposób mo"e np. porówna# 
prace uczniów.
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Rosn! zarobki nauczycieli
O!3,6!proc. wzros"y #rednio p"ace w!sektorze 

edukacji – poda" GUS. Najwi$cej, bo a% o!nieco 
ponad 5!proc. w!placówkach prywatnych, w!pu-
blicznych za# o!2,5!proc. Jednak ró%nica w!zarob-
kach wypada na!korzy#& szkó" publicznych. Tam 
przeci$tne wynagrodzenie wynios"o na! koniec 
pierwszego pó"rocza 4260, 64 z" i! by"o wy%sze 
o!ponad tysi'c z" od przeci$tnej p"acy w!placów-
kach prywatnych.

Komputery w"szko#ach.  
Najgorzej w"zawodowych

Ju% prawie 98!proc. szkó" podstawowych dys-
ponuje przynajmniej jedn' pracowni' kompu-
terow' – wynika z!najnowszych da-
nych GUS. Najgorzej pod tym 
wzgl$dem jest w!zasadni-
czych szko"ach zawo-
dowych. Tylko w!za-
ledwie 34,7! proc. 
z! nich znajduje 
si$ sprz$t kom-
puterowy. Tyl-
ko nieco lepiej 
jest w! liceach 
pro(lowanych 
(38,9! proc.) 
i! szko"ach police-
alnych (48,8!proc.).

Ci'gle wiele do zro-
bienia jest te% w! techni-
kach i!ogólniakach. W!ponad 
24!proc. z!nich nie ma nawet jednej 
pracowni komputerowej. Dost$pu do kompute-
rów w!szkole nie ma te% ponad 16!proc. gimna-
zjalistów.

NIK o"wyprawce szkolnej.  
Po#owa pieni$dzy niewykorzystana

Prawie po"owa pieni$dzy zaplanowanych 
na!do(nansowanie zakupu podr$czników i!mate-
ria"ów dydaktycznych pozosta"a niewykorzysta-
na – donosi NIK. Tym samym pomoc nie dotar-
"a do wszystkich uczniów z!rodzin znajduj'cych 
si$ w!trudnej sytuacji materialnej i!%yciowej.Po-
wodów by"o kilka. MEN zbytnio #cie#ni"o kr'g 
uprawnionych, gminy nieskuteczne informowa-
nie o! mo%liwo#ci uzyskania wsparcia oraz nad-
miernie biurokratyzowa"y proces ubiegania si$ 

o!pomoc. W!badanym okresie realizacja progra-
mu w! skali kraju nie przynios"a jednak oczeki-
wanych rezultatów. W!2012!r. udzielono pomo-
cy 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!za-
planowanych w!2012 roku 128!mln z") i!55!proc. 
(z! zaplanowanych w! 2013 roku 179,5! mln z") 
przeznaczonych na!ten cel pieni$dzy.

Na!podstawie kontroli przeprowadzonej w!wo-
jewództwie #wi$tokrzyskim NIK stwierdzi"a, 
%e!stosunkowo niski poziom realizacji programu 
wynika" m.in. ze zb$dnego formalizmu. Wymaga-
no od rodziców nadmiernie szczegó"owego udo-

kumentowania sytuacji materialnej i! %yciowej 
oraz zupe"nie niepotrzebnie spe"nienia 

wi$cej ni% jednego kryterium, wa-
runkuj'cego uzyskanie pomo-

cy. Krótki czas wyznaczony 
na!sk"adanie wniosków nie 

pozwala" wielu rodzicom 
na! zgromadzenie rozbu-
dowanej dokumentacji, 
a! pracownikom szkó" 
na! pe"n' diagnoz$ sytu-
acji rodzinnej i! %yciowej 

uczniów. 
Obni%enie skuteczno-

#ci pomocy w! skali ogólno-
polskiej wynika"o jednak tak%e 

z!przyj$tych w!rz'dowym progra-
mie rozwi'za), które automatycznie 

wy"'czy"y cz$#& uczniów z! grupy uprawnio-
nych do uzyskania wsparcia. Np. w! programie 
na! rok 2012 ograniczono mo%liwo#& korzysta-
nia z!do(nansowania przez tych uczniów z!klas 
pierwszych szkó" podstawowych, którzy pocho-
dzili z!zamo%niejszych rodzin wielodzietnych.

Nie uwzgl$dniono w! programie tak%e cz$#ci 
uczniów klas pierwszych z!ponadgimnazjalnych 
szkó" zawodowych, prowadzonych przez Ministra 
Rolnictwa i!Rozwoju Wsi, Ministra *rodowiska 
oraz Ministra Obrony Narodowej.

Program nie stworzy" warunków do skutecz-
nej pomocy uczniom szkó" zawodowych, nie 
przewidywa" bowiem mo%liwo#ci refundowania 
kosztów podr$czników do kszta"cenia w! zawo-
dach. Z!do(nansowania nie zawsze mog"y skorzy-
sta& wszystkie rodziny znajduj'ce si$ w! trudnej  
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sytuacji %yciowej, gdy% do udzia"u w! progra-
mie nie byli uprawnieni m.in. uczniowie s"abo-
s"ysz'cy, a! tak%e uczniowie z! niepe"nosprawno-
#ci' ruchow' oraz uczniowie z!autyzmem, w!tym 
z! zespo"em Aspergera. Cz$#ci przygotowanych 
#rodków nie wykorzystano tak%e z!powodu bra-
ku szerokiej oferty wydawniczej podr$czników, 
przeznaczonych dla uczniów niepe"nosprawnych, 
szczególnie dla uczniów z!lekkim upo#ledzeniem 
umys"owym oraz uczniów nies"ysz'cych.

UNICEF alarmuje. Wojna odci$#a po#ow$ 
dzieci od edukacji

Z!oko"o 60!milionów dzieci na!#wiecie, które 
pozostaj' poza systemem edukacji niemal po"o-
wa (30!mln) nie chodzi do szko"y z!powodu kon-
+iktów zbrojnych lub kryzysów humanitarnych.

Na!skutek epidemii wirusa Ebola do ko)ca ro-
ku zamkni$te b$d' szko"y podstawowe i!#rednie 
w!Liberii i!Sierra Leone. Tym samym w!tym rejo-
nie bez dost$pu do edukacji pozostanie 3,5!mln 
dzieci. – Dla dzieci, które s' o(arami ró%nego ro-
dzaju kryzysów i!katastrof, edukacja jest swego ro-
dzaju ratunkiem – wskazuj' – Josephine Bourne 
z!UNICEF. – Nauka daje poczucie normalno#ci, 
pomaga przezwyci$%a& traum$. Jest to! równie% 
inwestycja, nie tylko w! poszczególne dzieci, ale 
w!przysz"o#& ca"ych spo"ecze)stw.

(!ród"o: UNICEF)

Nowy rekord zg#osze% nielegalnych  
tre&ci w"internecie. 

W!pierwszym pó"roczu 2014 roku a% 4410 in-
formacji o!zagro%eniach w!sieci tra("o do dzia"a-

j'cego w!NASK zespo"u Dy%urnet.pl, co 
oznacza wzrost o!25 procent w!po-

równaniu z! analogicznym okre-
sem w!poprzednim roku.

W! pierwszym pó"roczu 
tego roku pad" te% drugi, 
szczególnie niepokoj'cy, 
rekord. W#ród zg"osze) 
by"o a% 556 informacji, 
które przez pracowników 
Dy%urnet.pl zosta"y za-

kwali(kowane jako mate-
ria"y przedstawiaj'ce seksu-

alne wykorzystywanie dzieci. 
Nigdy wcze#niej nie odnotowa-

no takiej liczby zg"osze). Efektem 

dzia"a) zespo"u Dy%urnet.pl by"o przekazanie 
29 zg"osze) na!policj$. A% 12 z!nich dotyczy"o 
umieszczania na!serwerach w!Polsce materia"ów 
przedstawiaj'cych seksualne wykorzystywanie 
dzieci. Odnotowano te% 3 tego typu zdarzenia 
w! sieci TOR. Policja zosta"a równie% poinfor-
mowana o! 8 przypadkach dzia"a) pedo(lskich 
polskich u%ytkowników sieci. Ponadto zespó" 
Dy%urnet.pl przekaza" policji 6 incydentów 
zwi'zanych z! rasizmem oraz sk"adaniem ofert 
seksualnych osobom nieletnim.

Cz$#& otrzymywanych zg"osze) dotyczy tre#ci 
nie naruszaj'cych prawa. 1410 zg"oszonych przy-
padków by"y to!materia"y z!pornogra(' osób doro-
s"ych. Polskie prawo zabrania rozpowszechniania 
i!publicznego prezentowania pornogra(i zwi'zanej 
z!przemoc' lub z!udzia"em zwierz't. – Tra(aj'ce 
do nas informacje nie zawsze dotycz' nielegalnych 
tre#ci. Cieszy jednak sytuacja, w! której budz'ce 
niepokój tre#ci u%ytkownicy kieruj' bezpo#rednio 
do specjalistów, którzy mog' je w"a#ciwie zakwali-
(kowa& – dodaje Martyna Ró%ycka z!NASK.

Co istotne, dzi$ki pracy ekspertów Dy%urnet.pl, 
aktywno#ci internautów i!administratorów a% 63 
procent zg"oszonych tre#ci uda"o si$ wyeliminowa& 
z!sieci w!ci'gu mniej ni% 48 godzin od pojawienia 
si$ informacji. W!ci'gu tygodnia udaje si$ dopro-
wadzi& do usuni$cia 93!proc. nielegalnych lub nie-
bezpiecznych tre#ci.

(!ród"o: Dy#urnet.pl)

-
-

-

-

W!krajach dotkni"tych konfliktami:
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Sprz!towisko

Czytnik kontroli frekwencji w!przedszkolu
Czytnik s!u"y bie"#cej kontroli frekwencji 

dzieci w$przedszkolu, przez co mo"liwe jest np. 
automatyczne naliczanie nale"no%ci.

Wystarczy zbli"y& do czytnika specjaln#, sper-
sonalizowan# kart', a$system automatycznie za-
rejestruje obecno%& dziecka. Posiadanie czytni-
ka kontroli frekwencji nie jest obowi#zkowe, ale 
zdecydowanie u!atwia prac' kadry pedagogicznej. 
Czytnik zdejmuje z$ nauczycieli obowi#zek pro-
wadzenia i$r'cznego uzupe!niania godzin wej%cia 
i$wyj%cia dziecka z$placówki. Nauczyciel mo"e ca-
!# swoj# uwag' po%wi'ci& dzieciom.

Wi!cej na"www.dziensmyka.pl

Mentor: Tablica o!przek"tnej prawie 100” 
Tej wielko%ci tablica sprawdzi si' nawet na$sali 

gimnastycznej. Oprócz wielkiego ekranu w$sk!ad 
urz#dzenia wchodzi oprogramowanie rozpozna-
j#ce pismo odr'czne, umo"liwiaj#ce odtwarzanie 
video (z$ mo"liwo%ci#: pisania na$ (lmie), zrzuty 
video, szybkie tworzenie (gur geometrycznych. 
Program to$te" biblioteka z$za!#cznikami zwi#za-
nymi z$przedmiotami szkolnymi a$tak"e wspó!-
pracuj#ca z$wi'kszo%ci# formatów gra(cznych

Wi!cej na"www.sklep.audiowizualne.pl

Samsung: bezprzewodowe drukowanie  
ze smartfona

Nowe rozwi#zanie Samsunga to$ wygoda 
drukowania z$urz#dze) przeno%nych bez ko-
nieczno%ci u"ycia komputera stacjonarnego. 
System Smart School Mobile Print obejmuje 
aplikacj' do drukowania z$ urz#dze) przeno-
%nych, SecuThru™ Lite oraz SyncThru™ Ad-
min i$ umo"liwia zarówno nauczycielom, jak 
i$uczniom wygodne udost'pnianie dokumen-
tów, zdj'& i$stron internetowych bezpo%rednio 
przy u"yciu urz#dze) przeno%nych. Za jego 
pomoc# mo"na równie" przesy!a& i$skanowa& 
pliki do drukarek i$bezpo%rednio je drukowa&, 
bez obaw o$bezpiecze)stwo.

Interaktywna nowo"# Epson
Nowy, interaktywny projektor Epson EB-595 

Wi umo"liwia dodawanie notatek bezpo%rednio 
na ekranie za pomoc# palców lub nowych, inte-
raktywnych piór. Co wi'cej, z urz#dzenia jed-
nocze%nie, mog# korzysta& ucze) i nauczyciel. 
Dzi'ki trybowi nanoszenia notatek bez u"ycia 
komputera mo"e pracowa& bez pomocy innych 
urz#dze). Funkcja interaktywna nie wymaga 
instalowania sterowników, a kalibracja wyko-
nywana jest automatycznie.

Dzi'ki technologii 3LCD wy%wietlany obraz 
ma wysokie nat'"enie %wiat!a bia!ego i barw-
nego, nawet w %wietle dziennym.

Jak podaje producent znacznie wyd!u"ono 
te" czas pracy lampy – nawet do 6 tys. godzin.
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wePresent, czyli po#egnanie 
 z!kablami

Urz#dzenie wePresent – 
WiPG (Wireless interactive Pre-
sentation Gateway) umo"liwia 
pod!#czenie – bez u"ycia kabli 
– komputera, tabletu czy nawet 
zwyk!ego smartfona z$ projek-
torem, tablic# interaktywn# lub 
monitorem. Dzi'ki temu nie-
wielkiemu urz#dzeniu, które 
spe!nia tak"e funkcj' bezprze-
wodowego punktu dost'powe-
go WiFi (ang. access point), na-
uczyciel mo"e wy%wietla& obraz 
i$d*wi'k (w$jako%ci HD) ze swo-
jego urz#dzenia bezpo%rednio, 
w$ czasie rzeczywistym, na$ np. 
tablicy. I$to$bez problemów z$pl#-
cz#cymi si' kablami. Urz#dzenie 
umo"liwia te" zdalny dost'p do 
pulpitu i$kontrol' nad kompute-
rem za pomoc# np. tabletu (dzi'-
ki darmowej aplikacji SidePad 
dost'pnej na$ platformy Andro-
id i$  iOS). Je%li uczniowie maj# 
do dyspozycji w!asne urz#dze-
nia (tablety, komputery, smartfo-
ny), nauczyciel mo"e udost'pni& 
im podgl#d w!asnej prezentacji 
z$ poziomu przegl#darki i$  po-
zwoli& im zapisywa& kopie pre-
zentowanych slajdów.

Wi!cej na"www.tedka.pl

Polub nas!

Zapraszamy do odwiedzenia  
facebookowej strony magazynu 
EduFakty – Ucz! Nowocze"nie.
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Nie wyrzucajmy pieni!dzy na tanie urz"dzenia, które nie sprawdz" si! w szkole – radzi 
Dariusz Stachecki.

Technologie z g!ow"  
i bez rewolucji

Rozmowa EFUN

Jak Pana zdaniem program rz!dowy Cyfrowa Szko!a 
wp"ynie na#polsk! szko"$?

Pilota! pokaza", !e# szko"y, które przyst$-
pi"y do programu z# jak$% wizj$ odnios"y suk-
ces. Troch& nie podoba" mi si& model zakupu 
sprz&tu, nie wszyscy wiedzieli co chc$ kupi', 
nie wszystkie zakupy by"y przemy%lane. Cz&sto 
postawiono na# przestarza"e technologie, nie 
dostrzegaj$c potencja"u tkwi$cego w#mobilno-
%ci. Niestety widok laptopów porozstawianych 
na#"awkach w#otulinie z#kabli by" zbyt cz&sty.

Ale by"y te! wzorcowe przyk"ady komplek-
sowego wyposa!enia, w#tym znakomicie przy-
gotowanejsieci. Dzi&ki temu mo!liwa b&dzie 
integracja nowego i#ju! u!ytkowanego sprz&tu.

Interesuj$co prezentuje si& te! drugi kom-
ponent projektu, czyli Epodr!czniki do kszta"-
cenia ogólnego. Pojawi"a si& wreszcie nowa 
koncepcja cyfro-
wych zasobów edu-
kacyjnych. Twórcy 
zabiegaj$ równie!, 
aby epodr&cznik by" 
dost&pny dla ka!-
dego, równie! dla 
uczniów niepe"no-
sprawnych. Zgod-
no%' z# WCAG 2.0, 
ale i#prace nad mo!-
liwo%ci$ wydruko-
wania podr&cznika w# j&zyku Brajla zas"uguj$ 
na# uwag&. Epodr&czniki, to# jedyny tego typu 
i#na#tak$ skal& projekt w#Europie, który w#do-
datku sprowokowa" wydawców do powa!niej-
szego potraktowania elektronicznego spo-
sobu przekazywania tre%ci. To# dobrze wró!y 
uczniom i#nauczycielom, bo ju!niczym grzyby 
po#deszczu pojawiaj$ si& nowe projekty nawi$-
zuj$ce do tre%ci elektronicznych.

Pozostaj!c przy temacie Cyfrowej Szko"y. Czego szko"y 
potrzebuj! najbardziej? Rozmawia Pan z#kolegami-dyrek-
torami. Jak oni oceniaj! przymiarki do programu?

Po#pierwsze, do dobrej jako%ci symetrycznego, 
optycznego internetu, który umo!liwi efektyw-
ne korzystanie z# rozmaitych us"ug edukacyjnych 
– wideokonferencji, wirtualnych muzeów, biblio-
tek cyfrowych, eksperymentów online, platform 
edukacyjnych, czy cho'by wspomnianych epo-
dr&czników. Przepustowo%' takiej sieci powinna 
by' na#poziomie 100#Mb/s, a#w#perspektywie roku 
2020 si&ga' 1 Gb/s.

Priorytetem powinna te! by' budowa wydajnej 
sieci szkolnej. Ju! dzi% w#wielu szko"ach pracuje kil-
kaset urz$dze(, co sprawia, !e#oczekiwania wzgl&-
dem sieci rosn$ i#rosn$' b&d$.

Z#tym wszystkim wi$!e si& te! administrowa-
nie i#zarz$dzanie szkoln$ infrastruktur$ informa-

tyczn$. Nie mo!e si& 
tym zajmowa' na-
uczyciel informaty-
ki, gdy! on ma uczy', 
a#nie administrowa'. 
Potrzebna jest pro-
fesjonalna opieka, 
nawet zdalna, je%li-
mamy szcz&%cie pra-
cowa' na#wydajnych 
"$czach interneto-
wych. Trzeba jednak 

pami&ta', !e#administratorem nie mo!e by' osoba 
przypadkowa. Obok wiedzy z#zakresu sieci teleko-
munikacyjnych, potrzebne jest równie! bogate do-
%wiadczenie edukacyjne.Szkolna sie' powinna by' 
tak!e bezpieczna, a#wi&c chroniona nie tylko przed 
atakami z#zewn$trz, ale tak!e z#wewn$trz. Powinna 
gwarantowa' uczniom prywatno%', ale nie anoni-
mowo%'. Dobr$ praktyk$ jest zatem zbudowanie 
systemu autoryzacji, który pozwoli na#indywidual-

Rozmawia#:
Maciej Ku!ak
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Technologia w! szkole zmienia oblicze szko"y, 
znacznie u"atwia prac#. A! co najwa$niejsze 
pozwala zmieni% prac# szko"y za pomoc& nowych 
metod nauczania. Metody podaj&ce zostaj& efek-
tywnie zast&pione tymi, które anga$uj& ucznia, 
stymuluj& jego kreatywno'% i!twórczo'%
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ny dost&p do sieci i#przechowywaniedowodów ak-
tywno%ci ucznia w#sieci. W#ten sposób mo!na ka!-
demu zapewni' dost&p do takich us"ug, jakie s$ dla 
niego przeznaczone. Bardzo wa!na jest te! kwestia 
zabezpieczenia przed cyberprzemoc$.

Dopiero po#budowie odpowiedniej sieci powin-
ni%my my%le' o#urz$dzeniach ko(cowych – takich 
jak tablety, laptopy.

Doradza Pan ministerstwu w#tej sprawie. Czy Pana 
zdaniem resort dostrzega najbardziej pal!ce potrzeby?

Wydaje mi si&, !e#dostrzega, cho' nie wszystko 
zale!y od MEN.Sam uczestnicz& w#ró!nych spotka-
niach mi&dzy resortowych lobbuj$c na#rzecz w"$-
czenia edukacji do programów infrastrukturalnych 
m.in. do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
To#szansa, by upora' si& z#problemem "$cz interne-
towych w#naszych szko"ach.Troch& niepokoi mnie 
za% przekazanie %rodków )nansowych do regio-
nów. Urz&dy marsza"kowskie nie zawsze dobrze 
de)niuj$ potrzeby szkó". I#troch& boj& si&, !e#%rodki 
te skierowane zostan$ przede wszystkim do s)nan-
sowania tzw. projektów mi&kkich lub zakup urz$-
dze( ko(cowych. A#te po#trzech latach i#tak b&d$ 
ju! do wymiany.

Czy te obawy podziela te% resort edukacji?
MEN przygotowa"o specjalne rekomendacje 

dla regionów, w# których opisano jak optymalnie 
zagospodarowa' %rodki )nansowe. Oczywi%cie 
to# nie wystarczy, potrzebny jest sta"ymonitoring 

i#wsparcie. Podobnie jest z#projektem epodr&czni-
ki. Nie wolno dopu%ci' do tego, aby projekt zako(-
czy" si& po#zbudowaniu platformy i#umieszczeniu 
na# niej wszystkich podr&czników do wszystkich 
przedmiotów ogólnokszta"c$cych. Niezb&dne jest 
utrzymanie tych zasobów, ich aktualizacja i#obs"u-
ga. Umo!liwienie personalizacji dost&pu oraz mo!-
liwo%' tworzenia w"asnego portfolio jest na#wag& 
z"ota. To#jednak wymaga systematycznej obs"ugi.
Trzeba pami&ta', !e#epodr&czniki b&d$ mia"y ol-
brzymi zasi&g. Szacuje si&, !e#portal b&dzie obs"u-
giwa" 2#miliony u!ytkowników.

Placówka, której jest Pan wicedyrektorem, by"a wielokrot-
nie nagradzana. Ma w#swym portfolio m.in. tytu" 
Innowacyjnej szko"y. Od czego zacz!& wyposa%anie szko"y, 
by nie zmarnowa& pieni$dzy?

Od opracowania planu rozwoju szko"y, w#któ-
rym technologie informacyjno-komunikacyjne b&-
d$ mia"y istotne miejsce. Czas realizacji powinien 
by' dostosowany do szkolnych mo!liwo%ci. Trzeba 
pami&ta', !e#edukacja nie lubi rewolucji, dlatego 
przed ni$ przestrzegam. Nowe technologie nale!y 
wdra!a' krok po#kroku, nie zapominaj$c o#zmia-
nach mentalnych w#kadrze nauczycielskiej. Trzeba 
na#nie mie' pomys" i#przekona' do niego grono 
pedagogiczne, bez wsparcia którego tak naprawd& 
wiele si& zrobi' nie da.Równolegle trzeba budo-
wa' infrastruktur&, o#której wspomina"em wcze-
%niej. Ta powinna by' w#pe"ni profesjonalna. Nie 
wyrzucajmy pieni&dzy na#tanie urz$dzenia, które 

Rozmowa EFUN
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nie sprawdz$ si& w# szkole. Wiem to#z#do%wiad-
czenia, bo od prawie czterech lat nasi uczniowie 
i#nauczyciele korzystaj$z iPadów. S$ one tak sa-
mo sprawne jak w#momencie zakupu. *artujemy 
cz&sto, !e#mo!na by przetrze' %ciereczk$ ekran, 
postawi' je na# pó"k& i# sprzeda' jako nowe. Dla 
porównania – w#tym samym czasie tra)"y do nas 
trzy inne tablety, w#ramachinnego projektu, i#ju! 
dawno dokona"y !ywota. Mimo !e# by"y mniej 
u!ywane. Przekonali%my si&, !e#tanie nie znaczy 
dobre ani trwa"e.

Podobnie jest z#infrastruktur$. Na#przyk"ad pro-
fesjonalny, wydajny router spisuje si& lepiej ni! 4 
ta(sze typu SOHO.

Trzeba pami&ta', ze szko"a to# bardzo trud-
ny, z# informatycznego punktu widzenia, obszar. 
Na#bardzo ma"ej powierzchni, jak$ jest sala szkol-
na pracowa' powinno 30-50 urz$dze(, a#za %cia-
n$ obok drugie tyle. Cz&sto budynek szko"y jest 
zlokalizowany w#takim miejscu, !e#nak"adaj$ si& 
na# siebie inne sieci osiedlowe, prywatne, które 
mog$ zak"óca' prac& naszej. To#wymaga systemo-
wego podej%cia do problemu oraz profesjonalnych 
urz$dze(. Sprz&t z#hipermarketów zwyczajnie nie 
nadaje si& do pracy w#szkole. Proponowa"bym za-
cz$' od naniesienia na#plany budynku urz$dze( 
dost&powych do sieci komputerowej i#wykonanie 
odpowiedniej symulacji. Dobrze wykonane plany 
sieci mog$ zaoszcz&dzi' sporo pieni&dzy i#zbudo-
wa' optymaln$ struktur&.

A#kolejne kroki. U#Pana w#szkole ka%dy nauczyciel zamiast 
stosu papierów d'wiga laptop lub iPada. Podobnie 
uczniowie. Jak zmieni"a si$ edukacja dzi$ki technologicz-
nym nowinkom?

W# tej chwili ju! tylko iPada. W#styczniu tego 
roku uda"o nam si& zako(czy' proces wyposa!ania 
nauczycieli w#iPady. Ka!dy nauczyciel ma zatem do 
swojej wy"$cznej dyspozycji iPada, dzi&ki któremu 
ma dost&p do dziennika lekcyjnego, poczty, kalen-
darzy, do wszystkich dokumentów szkolnych, do 
podr&czników, lektur, muzyki, materia"ów )lmo-
wych, zdj&' i#wiele innych. W#iPadzie dost&pne s$ 
równie! aplikacje cz&sto wykorzystywane przez na-
uczycieli: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, pro-
gram do prezentacji, aplikacje umo!liwiaj$ce mon-
ta!u wideo, s"owniki, czy gry edukacyjne. To#by" 
tak!e wybór nauczycieli, woleli iPdy ni! laptopy, 
gdy! tego typu urz$dzenie zapewnia prawdziw$ 
mobilno%', mo!na go zabra' wsz&dzie, a#d"ugi czas 
pracy baterii to#dodatkowy plus.

Technologia w# szkole zmienia oblicze szko"y, 
znacznie u"atwia prac&. A#co najwa!niejsze pozwa-
la zmieni' prac& szko"y za pomoc$ nowych metod 
nauczania. Metody podaj$ce zostaj$ efektywnie za-
st$pione tymi, które anga!uj$ ucznia, stymuluj$ je-
go kreatywno%' i#twórczo%'. To#w"a%nie ucze( stoi 
w#centrum, uczy si&, a#nie jest nauczany. Nauczyciel 
staje si& trenerem, tutorem, przewodnikiem i#nawi-
gatorem. Wa!na jest wiedza ucznia ale tak!e jego 
wytrwa"o%', samodzielno%', wewn&trzna motywa-
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cja i#kompetencje interpersonalne. Dzi&ki techno-
logii nauczanie i#uczenie si& mo!e by' procesem 
spersonalizowanym, mo!e si& odbywa' w#dowol-
nym czasie i#przestrzeni. Takie metody jak metoda 
projektu, Web Quest, czy Challenge Based Lear-
ning ju! na#dobre zadomowi"y si& w#szkole.

Czy nauczycielom ci$%ko by"o przej(& z#trybu kredowo-
-d"ugopisowego na#klawiaturowo-dotykowy?

My%l&, !e# nie. Przynajmniej w# naszej szkole. 
Po# pó" roku funkcjonowania dziennika elektro-
nicznego zapyta"em, czy kto% chcia"by wróci' do 
poprzedniego systemu? Zamiast odpowiedzi us"y-
sza"em%miech. Wszyscy zgodnie przyznali, !e#nie 
ma ju! odwrotu, !e#to#znacznie u"atwia codzienn$ 
prac&, pozwala wydajniej zarz$dza' czasem.

Podobnie jest z# wykorzystaniem technologii 
na# lekcjach. Najwa!niejsze by"o, aby nauczycie-
le mieli odpowiednie 
kompetencje, !eby po-
konali czasami nawet 
pewne obawy zwi$-
zane z#jej wykorzysta-
niem. Umiej&tnie zor-
ganizowane szkolenia, 
zorientowane na#rozwi$zanie konkretnych proble-
mów szybko prze"ama"y te opory. Ponadto bar-
dzo istotna jest wspó"praca pomi&dzy nauczycie-
lami, wymiana do%wiadcze(, dzielenie si& ze sob$ 
w"asnymi pomys"ami i#odkryciami. Tak to#dzia"a 
u#nas i#jestem przekonany, !e#w#ka!dej innej szko-
le mo!e si& sta' podobnie. Nauczyciel musi przede 
wszystkim widzie' wymiern$ korzy%' z# wdra!a-
nego rozwi$zania. To#wdro!enie musi by' po#co%, 
a#nie samo w#sobie. Je%li tak b&dzie, to#gwarantuj&, 
!e#si& uda.

Dyrektorzy narzekaj! na#braki )nansowe. Bez pieni$dzy 
trudno zbudowa& innowacyjn! szko"$. Jak wam uda"o si$ 
zbudowa& innowacyjn! placówk$?

Sam si& dziwi& jak… Pieni&dzy bud!eto-
wych jest zawsze za ma"o, nawet na#elementar-
ne potrzeby. Nie mieszkamy w#bogatej gminie, 
jeste%my szko"$ publiczn$. Jednak szkolnictwo 
jest postrzegane przez nasze w"adze jako bar-
dzo wa!ny obszar. Sami te! staramy si& pozyski-
wa' %rodki, gdzie tylko si& da: wynajmujemy sa-
le, organizujemy szkolenia, konferencje, kursy. 
Zg"aszaj$ si& do nas podmioty komercyjne, bo 
wiedz$, !e#mog$ liczy' na#fachow$ kadr& i#nowo-
czesny sprz&t, a#my mo!emy wtedy przeznacza' 
%rodki na# zakup kolejnych urz$dze(. Nie bez 
znaczenia jest te! wspó"praca z#rodzicami. Ci ak-
ceptuj$ nasze pomys"y,widz$ efekt naszych sta-
ra(. Przecie! zawsze bene)cjentami wszystkich 

dzia"a( szko"y s$ ich 
dzieci. Pomaga nam 
Rada Rodziców, ale 
mo!emy tak!e li-
czy' czasami na#po-
moc tych rodziców, 
którzy prowadz$ )r-

my i#widz$c nasze zaanga!owanie ch&tnie wspie-
raj$ nasz$ szko"&.

Pieni&dzy oczywi%cie nigdy nie jest do%', ale 
tak posk"adany bud!et zapewnia nam podsta-
wowy komfort. B&dziemy te! szuka' rozma-
itych mo!liwo%ci w#projektach i#liczymy, !e#mo-
!e tym razem szcz&%cie si& do nas u%miechnie 
i#dzi&ki programowi Cyfrowa Szko"a uda nam 
si& pozyska' %rodki. Dobrze wiemy jak je m$-
drze wyda'.

Rozmowa EFUN

Dariusz Stachecki jest nauczycielem informatyki i! wicedyrektorem Gimnazjum im. Feliksa Szo"drskiego 
w! Nowym Tomy#lu, wyk"adowc$ w! Wy%szej Szkole Pedagogiki i! Administracji im. Mieszka I! w! Poznaniu, 
a! tak%e organizatoremogólnopolskich Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK) 
w!Nowym Tomy#lu oraz publicyst$ magazynu EduFakty-Ucz& Nowocze#nie. Jest te% 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!tak%e cz"onkiem Zarz$du Sekcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) ds. Edukacji 
Informatycznej oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN. Autor rozwi$za' i!kon-
cepcji, które przynios"y tytu" Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i! 2012) dla Gimnazjum 
w!Nowym Tomy#lu jako lidera edukacji informacyjnej w!programie Partners in Learning (jedna z!30 najbar-
dziej innowacyjnych szkó" na!#wiecie). Tytu": Przyjaciel ECDL w!PTI.

Dzi#ki technologii nauczanie i!uczenie si# mo$e by% 
procesem spersonalizowanym, mo$e si# odbywa% 
w!dowolnym czasie i!przestrzeni
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Zazwyczaj w szko!ach nie ma potrzeby budowania kilku klas wyposa"onych w laptopy, 
interaktywne tablice i innych drogie osprz#ty. Cz#sto, by stworzy$ multimedialn% i do tego 
tani% pracowni# wystarczy projektor.

Wi!cej informacji  
o produktach firmy Epson:

www.epson.pl

Info

Jak pokazuj! badania ministerialnego O"rod-
ka Rozwoju Edukacji tylko 16#proc. klas jest wy-
posa$onych w# projektor. Tymczasem dobrze 
dobrany, mo$e by% znakomitym narz&dziem dy-
daktycznym, mo$e zast!pi% tablic& interaktywn!, 
a#na#wielu lekcjach wyr&czy% komputery. Nieste-
ty urz!dzenie to#ci!gle traktowane jest jak zwy-
k'y wy"wietlacz, kupowany na#chybi' tra(', bez 
sprawdzenia $ywotno"ci lamp, ich wydajno"ci 
i#pr!doch'onno"ci, a#przede wszystkim funkcjo-
nalno"ci. Wystarczy wybra% ciut lepszy sprz&t, by 
zamieni% zwyk'! "cian& w#multimedialn! biblio-
tek&, pe'n! atrakcyjnych pomocy.

Dwa w!jednym
Doskona'ym przyk'adem takiego niedrogie-

go, trwa'ego i# oszcz&dnego urz!dzenia jest co-

raz popularniejszy w# szko'ach model EB 420 
(rmy Epson. Popularny, bo oszcz&dny i#wydaj-
ny. W#du$ej mierze to#zas'uga nowej, specjalnie 
zaprojektowanej przez specjalistów Epson lam-
py (Epson E-TORL). Co j! wyró$nia? Przede 
wszystkim to, $e# wytwarza wi&cej "wiat'a, zu-
$ywaj!c mniej energii. Jak wskazuje producent, 
urz!dzenie mo$e dzia'a% w# trybie ekonomicz-
nym nawet przez 6 tys. godzin. Dla porównania 
przeci&tna $ywotno"% lamp to# 2-3 tys. godzin. 
Niektórzy producenci zalecaj! ich wymian& ju$ 
po#1,5 tys. godz. Cena lampy waha si& w#prze-
dziale od pi&ciuset do tysi!ca i# wi&cej z'otych. 
Oszcz&dno"ci s! wi&c niebagatelne. Kolejne z'o-
tówki zostan! w#szkolnej kasie za spraw! bardzo 
wydajnego (ltra zamontowany w#tym urz!dze-
niu. Dzia'a on bez potrzeby ingerencji serwisu 

Oszcz!dnie,wydajnie,ciekawie

 EB-420
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Te i&inne urz%dzenia obejrze$, wypróbo-

wa$ i&zamówi$ mo"na b#dzie na&jednej 

z&najwi#kszych, ogólnopolskich konferencji 

edukacyjnych „Nowoczesne Technologie 

Informacyjne w&S!u"bie Cyfrowej Szko!y 

i&Administracji Publicznej”, która odb#dzie 

si# 17-19 pa'dziernika 2014&r. w&Zespole 

Szkó! Technicznych w&Radomiu. 

Serdecznie zapraszamy!

nawet 5 tys. godz.To#za" oznacza lata bezawaryj-
nego dzia'ania.

Epson bardzo usprawni' te$ zarz!dzanie pro-
jektorem. Mo$na go pod'!czy% do sieci, aby 
umo$liwi% zdalne sterowanie i# monitorowanie 
$ywotno"ci lampy, temperatury oraz innych 
funkcji. Zysk to ni$sze koszty oraz krótszy czas 
potrzebny do konserwacji.

Co nie mniej wa$ne model ten jest bardzo 'a-
twy w#obs'udze, tak$e kon(gurowanie odbywa 
si& w#sposób intuicyjny. Ciekawostk! jest funk-
cja wy"wietlania 3 w#1 przez kabel USB. To#kolej-
ne udogodnienie dla prowadz!cego lekcj&, któ-
re umo$liwia wy"wietlanie obrazu, odtwarzanie 
d)wi&ku i#sterowanie myszk!. Ustawienie obrazu 
zajmuje kilka sekund dzi&ki pionowej i#poziomej 
korekcji geometrii obrazu.

Gdy jednak to#tego urz!dzenia pod'!czymy 
specjalny, interaktywny modu' (Epson ELP-
-IU03), lekcje b&d! jeszcze atrakcyjniejsze ni$ 
z# wykorzystaniem samego projektora. Modu' 
bowiem sprawia, $e# ka$da powierzchnia staje 
si& interaktywna. Nie potrzeba do tego ekranu 
czy tablicy, a# cz&sto wystarczy kawa'ek bia'ej 
"ciany. Za pomoc! dost&pnego w#zestawie pió-
ra cyfrowego mo$na tworzy% i#zapisywa% notat-
ki oraz dodawa% informacje.

Druk to!te" oszcz#dno$%
Obrazy zrzucone z# projektora (b!d) innego 

urz!dzenia) mo$na wydrukowa% na# oszcz&d-
nych i#bardzo wydajnych drukarkach. Z#wybo-
rem optymalnej wielu dyrektorów ma jednak 
problem. Zazwyczaj sugeruj! si& cen! samego 
urz!dzenia, a#powinni przede wszystkim kosz-
tami jego u$ytkowania. Wiele tanich drukarek 
to#jednorazówki, do których ci&$ko dobra% atra-
ment lub toner. Wiele, tak$e tych markowych, 
kusi cen! zakupu ale odstrasza kosztami u$ytko-
wania (np. cen! zestawu tonerów si&gaj!c! 700-
800 z'). O#czym dowiadujemy si& dopiero przy 
pierwszej wymianie zasobników z#tonerem lub 
atramentem. Dlatego przed podj&ciem decyzji 
warto sprawdzi%, ile rzeczywi"cie b&dziemy mu-
sieli zap'aci% za drukark&. 

Atrament w!modzie
I#nie skre"la% na#starcie drukarek atramento-

wych, które coraz cz&"ciej wydajno"ci! przebi-
jaj! laserowe odpowiedniki. Wiele modeli mo$e 

pochwali% si& jako"ci! 
druku, to# s! te$ bar-
dzo tanie w# utrzymaniu 
(100 z' za komplet 
tuszów). Dosko-
na'ym przyk'a-
dem tego typu 
urz!dze* s! mo-
dele z# serii L (r-
my Epson. W"ród 
nich na# szczególn! 
uwag& zas'uguje dru-
karka L800, przeznaczona 
równie$ do druku… zdj&%. Koszt stan-
dardowej odbitki (10x15#cm) to#zaledwie 16 gr – 
o#kilkana"cie groszy ni$szy ni$ w#najta*szych la-
boratoriach foto. Wydajno"ci! te$ bije na# g'ow& 
konkurencj&. O# jako"ci zdj&% drukowanych przy 
u$yciu L800 "wiadczy fakt, $e#korzysta z#niego wie-
lu zawodowych fotografów. Urz!dzenie wyposa$o-
ne jest w#sze"% zasobników z#atramentem, dzi&ki 
którym zdj&cia (ich wielko"% mo$e si&ga% formatu 
A4) odwzorowuj! rzeczywiste kolory.

W#szko'ach znakomicie sprawdz! si& te$ inne 
modele. L300 to#bardzo ekonomiczna drukarka. 
Pojedynczy zestaw pojemnych tuszów wystarcza 
na#wydrukowanie ok. 4 tys. stron czarno-bia'ych 
i#ok. 6,5 tys. stron w#kolorze (a dzi&ki zapasowe-
mu zestawowi w zestawie startowym - nawet 12 
tys. stron), co przek'ada si& na#wyj!tkowo niski 
koszt wydruku w#przeliczeniu na#stron&, zarów-
no w#jednym, jak i#drugim przypadku. Podobn! 
wydajno"ci! mo$e pochwali% si& te$ inny model 
z# serii L. Epson L550 to# wielofunkcyjne urz!-
dzenie, które dodatkowo umo$liwia skopiowa-
nie jednej strony nawet w#99 egz.

Jak pokazuj" badania prze-
prowadzone przez O#rodek 

Rozwoju Edukacji, projek-
tor jest na$wyposa%eniu 

zaledwie 16$proc. klas

Info

wrzesie!/pa"dziernik 2014
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Mo!e czasem zamiast kilkunastu serwerów, w"kilkunastu szko#ach wystarczy postawi$ 
jeden, dla ca#ej gminy? Mo!e zamiast kilku administratorów zatrudni$ jednego, który 
zadba, by wszystko by#o spójne i" wydajne? Mo!e czasem, zamiast kupowa$ sprz%t, 
wzi&$ go w" leasing i"po"trzech, czterech latach mie$ kolejny nowy pakiet urz&dze'? – 
wskazuje Katarzyna W!gli"ska, B2B Account Manager 

Skrojone na miar! potrzeb
Lekcje z Samsungiem

Rozmawia!: 
Maciej Ku!ak

Nad koncepcj! Smart City pracuje m.in. Kraków. Jak mo"e 
wygl!da# takie Smart City pod Wawelem lub np. w$%odzi?
Tak jak tego b!d" chcieli mieszka#cy. Wiem, 
$e% to% brzmi troch! jak bajka przysz&o'ci, gdy 
zestawiamy to%wszystko z%proz" $ycia – korka-
mi, niewydoln" komunikacj" miejsk", dziura-
mi w%chodnikach. Jednak dzi!ki technologiom 
$ycie w%naszych metropoliach mo$e by( milsze, 
spokojniejsze, ciekawsze. Ale tylko, je'li w% bu-
dow! inteligentnych miast zostan" w&"czeni 
ich mieszka#cy. To% oni wiedz" najlepiej czego 
w%mie'cie brakuje. To%oni powinni zdecydowa(, 
czy w% pierwszej kolejno'ci powinien powsta( 
np. elektroniczne rozk&ady jazdy na% przystan-
kach – dodatkowo zsynchronizowane z%rozk&a-
dami lotów lub godzinami odjazdów poci"gów 
z% najwa$niejszych stacji kolejowych – czy te$ 
wspólny system zarz"dzania edukacj". Smart 
City powinno by( skrojone na%miar! potrzeb je-
go mieszka#ców.

Kraków ale te" i$inne miasta przygotowuj! strategi& 
budowy Smart City. Samsung mocno anga"uje si& 
w$podobne projekty. Czym jest Smart City?
To% nowoczesna forma zarz"dzania miastem, 
w% której czynny udzia& bior" mieszka#cy. 
To%miasto inteligentne, bardzo dobrze zarz"dza-
ne, doskonale zaplanowane, w% którym $yje si! 
lepiej i%na%rozwój którego, najwi!kszy wp&yw ma-
j" mieszka#cy. Doskona&ym przyk&adem takiego 
Smart City jest Barcelona. I%nie chodzi tu%tylko 
o% elektroniczny system zarz"dzania np. komu-
nikacj" miejsk", ale przede wszystkim detale 
poprawiaj"ce komfort $ycia. Wyobra)my sobie, 
$e% id"c chodnikiem zauwa$ymy niebezpieczn" 
wyrw!. Robimy zdj!cie i%pod&"czamy je do spe-
cjalnej aplikacji na%naszym smartfonie. W%u&am-
ku sekundy, o%przeszkodzie zostan" poinformo-
wane odpowiednie s&u$by.Tak to%wszystko mo$e 
wygl"da( tak$e w%polskich miastach. Zaintere-
sowanie projektem Smart City, które *rmujemy 
wraz z%partnerami technologicznymi jest du$e.



19wrzesie"/pa#dziernik 2014

ne najwy$szym szczytom 'wiata. Tu, ju$ nied&ugo 
b!dzie mo$na zwiedzi( wszystkie o'miotysi!czniki 
'wiata, przygotowa( si! na%wypraw!, jednocze'nie 
ucz"c si! geogra*i i%biologii, a%w%przysz&o'ci tak-
$e *zyki. Powsta&a tu% te$ le'na 'cie$ka edukacyj-
na, a%wszystkie eksponaty mo$na ogl"da( z%ka$dej 
strony, dotyka(, przy okazji poznaj"c 'wiat gór. Do 
zwiedzania wykorzystywane s" tablety i% czujniki 
umieszczane w%pobli$u eksponatów. To%prawdzi-
wa innowacja, bo ka$dy ze zwiedzaj"cych w%tym 
samym czasie mo$e uzyskiwa( ró$ne informacje 
stoj"c przy tym samym obiekcie.

Na$jakim etapie s! prace?
Gotowy jest system zarz"dzania i%serwery, trwa 
pisanie oprogramowania i% zbieranie informa-
cji. Do tego celu wykorzystane b!dzie archiwum 
Polskiego Zwi"zku Himalaistów. To%bogata ba-
za, która znakomicie wype&ni muzeum ciekawy-
mi tre'ciami.

Jak! role w$projekcie pe'ni Samsung?
Wspomaga muzeum jako partner technolo-
giczny. Dostarczyli'my tablety i%monitory wiel-
koformatowe. S&u$ymy te$ wsparciem mery-
torycznym. Mamy nadziej!, $e% to% wszystko 
si! b!dzie ca&y czas rozwija(, by ju$ nied&ugo 
mo$na by&o tam te$ prowadzi( lekcje. Eduka-
cja to%dla nas bardzo wa$na dziedzina. Poma-
gamy szko&om wychodzi( naprzeciw oczekiwa-
niom jakie przed uczniami stawia( b!dzie $ycie 
w%cyfrowym 'wiecie.

St!d pomys' na$projekt Mistrzowie Kodowania?  
Od jego startu min!' rok, jakie wnioski?
To% jeden z% naszych sztandarowych projektów, 
który popularno'ci" przerós& naj'mielsze ocze-
kiwania. Dok&adnie 28 sierpnia 2013 roku ru-
szy&a pilota$owa edycja Mistrzów Kodowa-
nia, inicjatywy przygotowanej przez Samsung 
Electronics Polska wraz z% partnerami. Wów-
czas wzi!&y w%nim udzia& 34 szko&y z%ca&ej Pol-
ski wskazane przez: Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, O'rodek Edukacji Informatycznej 
i%Zastosowa# Komputerów w%Warszawie oraz 
Stowarzyszenie Rodzice w% Edukacji. Prze-
konali'my si! wówczas, $e% nauka podstaw 
programowania w% szko&ach jest potrzebna 
i%po$"dana przez uczniów. Dowodem by&a fre-

Katarzyna W"gli#ska, B2B Account Manager

Lekcje z Samsungiem

Jak na$koncepcj& inteligentnego miasta patrz! samorz!dy?
My'la&am, $e% nie b!dzie powa$nego odzewu, 
$e% prezydenci, burmistrzowie i% wójtowie $yj" 
my'lami o%zbli$aj"cych si! wyborach. Na%szcz!-
'cie tak nie jest. Naprawd!,wielu samorz"dow-
ców patrzy w% przysz&o'( – nie przez pryzmat 
kadencji, ale d&ugofalowo. To% pokazuje jak sa-
morz"d dojrza&, a% ludzie piastuj"cy urz!dy na-
prawd! troszcz" si! o% swoich mieszka#ców. 
W%samorz"dach nie brakuje m&odych ludzi, któ-
rzy przenosz" wzorce z%innych gmin, powiatów, 
a%nawet pa#stw. Badaj" wska)niki poziomu $y-
cia, pytaj" mieszka#ców, konsultuj" z%nimi zmia-
ny. Rzeczywi'cie ten dialog jest widoczny.

A$jakiego wsparcia potrzebuj!?
Przede wszystkim technicznego. To% doskona-
le wida( w%edukacji. Wielu rz"dz"cych gmina-
mi unowocze'nia szko&y. Problem w%tym, $e%bez 
$adnej koncepcji. Trzeba im wyja'nia(, $e% nie 
wystarczy kupi( sprz!t. On musi, niczym zestaw 
klocków, pasowa( jeden do drugiego, stanowi( 
spójn" ca&o'(.
Mo$e czasem zamiast kilkunastu serwerów 
w%kilkunastu szko&ach wystarczy postawi( jeden 
dla ca&ej gminy? Mo$e zamiast kilku administra-
torów zatrudni( jednego, który zadba, by wszyst-
ko by&o spójne i%wydajne? Mo$e czasem, zamiast 
kupowa( sprz!t, wzi"( go w%leasing i%po%trzech, 
czterech latach mie( kolejny nowy pakiet urz"-
dze#? Technologie szybko si! zmieniaj" i%trzeba 
bra( to%pod uwag!, tak$e planuj"c Smart City.
Doskona&ym przyk&adem takiego planowania 
jest po&o$ona u%stóp Babiej Góry gmina Zawoja. 
Powstaje tam multimedialne muzeum po'wi!co-
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kwencja w% pierwszej edycji programu, która 
przeros&a wszelkie oczekiwania organizato-
rów – swój akces zg&osi&o a$ 120 szkó& z%ca&ej 
Polski. Prawie 5 tys. uczniów pod okiem 250 
nauczycieli z%16 województw zg&!bia&o tajniki 
j!zyka programowania tworz"c gry, aplikacje 
i%pokazy multimedialne w%Scratch’u – intuicyj-
nej platformie stworzonej przez specjalistów 
z% renomowanego Massachusetts Institute of 
Technology. Ta metoda nauki nie polega na 
nudnym pisaniu nieko#cz"cych si! ci"gów ko-
du. W%Scratch’u m&odzi mistrzowie przesuwaj" 
klocki przypisane konkretnym funkcjom, wi-
dz"c efekt swojej pracy w%czasie rzeczywistym.

Wspieracie te" szko'y zawodowe?
To%wa$ny segment edukacji i%niestety przez la-
ta zaniedbywany, a%dzi' potrzebuj"cy wsparcia 
zarówno metodycznego jak i% technologiczne-
go. Poprzez udzia& w% konferencjach, spotka-
niach w% szko&ach i% kongresach chcemy poka-
zywa( dyrektorom i%nauczycielom – jak nowe 
technologie mog" poprawi( jako'( naucza-
nia w%szko&ach technicznych. Wskazujemy te$ 
gdzie szuka( pomocy. A% tej nie brakuje. Do-
skona&ym przyk&adem s" centra programowe 
BMW. Pobrane aplikacje pozwalaj" z%poziomu 
tabletu na%pe&n" diagnostyk! auta, wspomaga-
j" wyszukiwanie awarii i%tym samym pokazuj" 
sposób naprawy. Uczniowie w% technikach ho-
telarskich dzi!ki naszym rozwi"zaniom mog" 
si! uczy( zarz"dzania profesjonalnymi obiekta-
mi. Wiele ciekawych propozycji mamy te$ np. 
dla szkó& fryzjerskich. W'ród nich s" m.in.pro-
gramy pozwalaj"ce dobra( fryzur!. Ca&y eks-
peryment odbywa si! na%tablecie – bez ryzyka, 
$e% obiekt na% którym eksperymentujemy wyj-
dzie rozczarowany. Zach!camy do korzystania 
z%naszych do'wiadcze# i%dedykowanych eduka-
cji rozwi"za#.

AMSTERDAM
Jako pierwszy w!Europie mia" miejsk# sie$ WiFi.
Nie dziwi zatem fakt, i% miasto jest pionierem 
je%eli chodzi o!wdra%anie rozwi#za& „smart city“ 
oraz „internetu wszechrzeczy“. Amsterdam 
posiada systemy inteligentnego parkowania, 
o'wietlenia ulicznego i!ostrzegawczego, a!tak%e 
inteligentne sieci elektroenergetyczne. Dzi(ki 
analizie informacji dotycz#cych ruchu uliczne-
go system dynamicznie reaguje na! bie%#c# 
sytuacj( w! mie'cie. Rozwi#zania te znacznie 
wp"ywaj# na! podwy%szenie komfortu %ycia 
mieszka&ców i! poziomu ich bezpiecze&stwa 
oraz redukcj( kosztów.
BARCELONA
Ju% niebawem b(dzie mog"a pochwali$ si( jed-
nym z!najnowocze'niejszych systemów komu-
nikacji miejskiej w!Europie
W"adze miasta wprowadzi"y testowo inteligent-
ne przystanki autobusowe wyposa%one w!ekra-
ny dotykowe, sie$ WiFi oraz ekrany LCD, na!któ-
rych wy'wietlane s# informacje dla mieszka&-
ców i!turystów. Zebrane przez system informa-
cje pozwol# na!zmniejszenie czasu oczekiwania 
oraz analiz( zat"oczenia w!'rodkach komunika-
cji. W! stolicy Katalonii pojawi"y si( równie% 
pierwsze inteligentne autobusy wyposa%one 
w! sie$ bezprzewodow#. Barcelo&czycy mog# 
tak%e czerpa$ korzy'ci z! systemu inteligentne-
go parkowania oraz o'wietlenia drogowego. 
Wszystkie te rozwi#zania umocniaj# pozycj( 
Barcelony na! rynku turystycznym i! podnosz# 
komfort %ycia mieszka&ców.
NICEA
Chc#c wyj'$ naprzeciw potrzebom mieszka&-
ców w"adze Nicei umie'ci"y w! jednym z!popu-
larnych centrów handlowych pierwszy punkt 
wirtualnego kontaktu z! urz(dnikiem nazwany 
‚Spot Mairie’.
Rozwi#zanie to! umo%liwia spotkanie z! przed-
stawicielem miasta i! za"atwienie potrzebnych 
spraw w! 'rodowisku wirtualnym, bez potrzeby 
odwiedzania urz(du. Rozmowa odbywa si( za 
po'rednictwem systemu Cisco TelePresence, 
a!komendy wprowadzane s# za pomoc# ekranu 
dotykowego. Dodatkowo w!‚Spot Mairie’ mo%na 
wydrukowa$ potrzebny formularz, a! tak%e 
zeskanowa$ i! wys"a$ przygotowany wcze'niej 
dokument. Celem projektu jest u"atwienie 
mieszka&com kontaktu z! urz(dnikiem w! miej-
scach cz(sto odwiedzanych takich, jak bibliote-
ki czy centra handlowe. W"adze Nicei planuj# 
instalacj( kolejnych punktów „Spot Mairie”

Inteligentne miasta Europy
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Autor:  
Anna Suliga,  

O#rodek Doradztwa  
Zawodowego $CDNiKPTemat:  Orientacja zawodowa 

 Wychowanie przedszkolne (dzieci 4 letnie)

Cele kszta!cenia
Cele ogólne:
dziecko poznaje wybrane zawody oraz zauwa!a 
role zainteresowa" w wyborze zawodu
Cele szczegó!owe:
dziecko:
– rozpoznaje wybrane narz#dzia pracy,
– dobiera narz#dzie do zawodu,
–  identy$kuje podstawowe czynno%ci wykonywa-

ne w wybranych zawodach.
 
Metody kszta!cenia:  
– pokaz,
– pogadanka,
– &wiczenia.

Przebieg zaj"#:
1. Nauczyciel wprowadza w'tematyk# zaj#&.
2. Dzieci ogl(daj( obrazki.
3.  Nazywanie zawodów wykonywanych przez po-

staci przedstawione na'obrazkach.
4.  Kolorowanie narz#dzi pracy poszczególnych 

osób wg podanego wzoru.
5. )wiczenia poranne.
6.  Przedstawienie zawodów wymienionych w'wier-

szu T. Kubiaka, Kim b#d( (kucharz, krawiec, na-
uczyciel, lekarz, architekt) bez czytania wiersza. 
Ogl(danie krótkich $lmów pokazuj(cych po-
szczególne osoby przy pracy).

7.  *(czenie w'pary obrazków narz#dzi pracy i'ob-
razków przedstawiaj(cych osobywy konuj(ce 
dany zawód.

8.  Zabawa ruchowo-na%ladowcza: Dzieci w'usta-
lony sposób przedstawiaj( ruchem prace osób 
w'danym zawodzie (nazw# podaje nauczyciel).

9.  Zapoznanie z' tre%ci( wiersza I. Kubiaka, Kim 
b!d": (nauczyciel recytuje/czyta wiersz, dzieci 
wskazuj( odpowiednie obrazki).

Kiedy Zuzia b#dzie du!a,
Ju! nie b#dzie leczy& lalek,
A'prawdziwa pani doktor 
Wielkim zajmie si# szpitalem.
A'kim b#dzie Kasia? 

Wiemy!-wo+a Bolek, wo+a Lolek. 
Dzisiaj uczy kotka Mruczka, 
Du!a – b#dzie uczy& w'szkole.
A'Irenka szmatk# bierze,
Tu'przyszyje a'tam utnie. 
Gdy uro%nie... Ju! zgadli%my!
Bedzie szy+a pi#kne suknie.
Za% Martusia, ta malutka, 
Bierze kredki – m(drag+ówka! 
Dom rysuje. – te! ju! wiemy! 
Bedzie domy projektowa&.

10.  )wiczenia s+uchowe: wys+uchiwanie d,wi#-
ków wydawanych przez narz#dzia i' podno-
szenie odpowiednich obrazków przedstawia-
j(cych narz#dzia.

11 Omówienie tre%ci wiersza:
– Kim chc( by& dziewczynki z'wiersza? 
– Co lubi( robi&?
12  Praca indywidualna – rysowanie na'temat Jaki 

zawód chcia#bym/chcia#abym wykonywa$?

Pomys!y  
na lekcje,
pomys!y  
na zaj"cia

Starsi
uczniowe

Podstawówki

Przedszkola

 wrzesie%/pa&dziernik 2014
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Cele kszta!cenia
Cele ogólne:
–  rozwijanie umiej#tno%ci wyszukiwania informa-

cji z ró!nych ,róde+ na okre%lony temat oraz do-
konywania ich selekcji,

–  rozbudzanie ciekawo%ci poznawczej oraz za-
interesowa" uczniów %wiatem przyrody, nauki 
i techniki,

–  kszta+towanie umiej#tno%ci interpersonalnych: 
wspó+dzia+ania i komunikowania si# w grupie,

–  przygotowanie uczniów do prezentacji osi(gnie& 
w+asnych i grupy.

Cele szczegó!owe:
ucze%:
–  wyja%nia znaczenie s+owa rekord,
–  tworzy propozycje okre%le" rozpoczynaj(cych 

si# cz(stk( „naj”, zwi(zanych z osi(ganiemre-
kordów w ró!nych dziedzinach nauki, techniki, 
przyrody,

–  uk+ada z rozsypanek sylabowych nazwy obsza-
rów tematycznych,

–  wyszukuje z ro!nych,róde+ (literatura popular-
nonaukowa, tekst przygotowany przez nauczy-
ciela, strony internetowe) informacji adekwat-
nych do okre%lonego zadania:

I'grupa – rekordów, ciekawostek z'!ycia zwierz(t-
!yj(cychwspó+cze%nie,
II grupa – rekordów i'ciekawostek dotycz(cych-
dinozaurów,
III grupa – rekordów i' ciekawostek zwi(zanych 
z'wielkimi budowlami,
IV grupa – rekordów i'ciekawostek o'niezwyk+ych 
%rodkach transportu,
– uk+ada zadania tekstowe do danych liczbowych,
–  rozwi(zuje zadania tekstowe: uk+ada formu+# 

rozwi(zania, wykonuje poprawnie obliczenie, 
redaguje adekwatna odpowiedz ,

–  wykonuje &wiczenia ruchowe wed+ug instruk-
cji nauczyciela,

–  wyszukuje informacje z'ró!nych ,róde+, stano-
wi(ce odpowiedzi na'pytania problemowe na-
uczyciela w'okre%lonym zakresie tematycznym: 
zwierz#ta, %rodki transportu, budowle,

–  dokonuje selekcji informacji wed+ug kryteriów: 

oryginalno%&, zgodno%& z' tematyka, wymienia 
si# informacjami na'okre%lony temat z' innymi 
cz+onkami grupy,

–  anga!uje si# w'wykonywanie zada" grupowych 
zwi(zanych z: poszukiwaniem informacji i'two-
rzeniem formy plastycznej: albumu/plakatu/gry 
lub prezentacji multimedialnej, przestrzega za-
sad ustalonych w'grupie, dotycz(cych sposobów 
komunikowania si# i'podejmowania decyzji,

–  prezentuje osi(gniecia w+asne i' swojej gru-
py w'zakresie okre%lonej tematyki, w'wybranej 
przez siebie formie,

–  uk+ada w'grupie krzy!ówk# , podaj(c propozy-
cje hase+,

–  dokonuje samooceny w+asnej pracy oraz oce-
ny zaj#&.

Metody kszta!cenia (wg J. Krzy"ewskiej)
–  tworzenia i'de$niowania poj#& – burza mózgów, 

hierarchizacji – promyczkowe uszeregowanie, 
grupowego podejmowania decyzji – dyskusja, 
pracy we wspó+pracy – jigsaw,

– planowania pracy,
– ewaluacyjne – tarcza strzelnicza.
Metody kszta!cenia (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.

W!ród metod zaproponowanych w"scenariuszu domi-
nuj# aktywizuj#ce – wg J. Krzy$ewskiej takie,  „w których 
aktywno!% podmiotu ucz#cegosi& znacznie przewy$-
szaaktywno!% nauczyciela”. Ich celem jest pobudzenie 
twórczejaktywno!ci ucznia, zainspirowanie go do 
poszukiwania, do!wiadczenia, samodzielnego wytwa-
rzania wiedzy, wyboru informacji potrzebnych do gene-
rowania ro$nychrozwi#za' sytuacji problemowych. 
Nauczyciel przestaje by% ekspertem – przekazicielem 
wiedzy. Pe(ni role: doradcy, animatora sytuacji edukacyj-
nych, przewodnika, obserwatora, uczestnika zaj&%, inspi-
ruje, wspiera, stymuluje ucznia.

Temat: Cuda !wiata 
 I etap edukacji (klasa III)

Autor: 
Hanna Derewlana, 

Pracownia Edukacji  
Przedszkolnej  
i'Wczesnoszkolnej  
$CDNiKP

Podstawówki
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Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa jed-
nolita i' zró!nicowana, indywidualna jednolita 
i'zró!nicowana

Zadania przygotowane dla uczniów ukierunkowane s# 
przede wszystkim na"prace grupowa. Wynika z"tego, i$ 
dominuj#cym w" zaj&ciach modelem b&dzie  „uczenie 
si& we wspó(pracy”. Taki sposób uczenia si& przynosi 
wiele korzy!ci uczniom, m. in.: zwi&ksza odpowiedzial-
no!% za siebie i"grup& oraz efekt pracy, stwarza mo$li-
wo!% wymiany do!wiadcze' poprzez: dyskusje, wyra$a-
nie w(asnych s#dów, pogl#dów, oceny, daje poczucie 
bezpiecze'stwa, przynale$no!ci do grupy, uczy wspó(-
dzia(ania, wp(ywa na" postrzeganie siebie na" tle grupy, 
mniej stresuje, dzieci ucz# si& wzajemnie od siebie, staja 
si& ekspertami, wspieraj# si& w" wykonywaniu zada', 
ka$dy czuje si& twórca sukcesu grupy

#rodki dydaktyczne: rymowanka opracowana 
przez autora scenariusza, napis w'kole z'wyrazem 
naj, paski papieru, rozsypanki sylabowe z'nazwa-
mi obszarów tematycznych, 4 stanowiska kom-
puterowe, literatura z'serii &wiat w'obrazkach np. 
Rekordy zwierz"t, Przyroda, Dinozaury i'prehisto-
ria, Transport, z' serii Biblioteka wiedzy np. Nie-
zwyk#e zwierz!ta, Niebezpieczne zwierz!ta, z' se-
rii Encyklopedia najm#odszych np. Cuda (wiata, 
&wiatzwierz"t, z'serii &wiat wczoraj i'dzi( np. Sie-
dem cudów(wiata, Statki powietrzne, )ycie prehi-
storyczne, Jak *y#y dinozaury, Jak pracuj" maszy-
ny, karty pracy – Rekordy, materia+ informacyjny 
dotycz(cy ciekawostek na' temat !yciazwierz(t, 
wielkich budowli, niezwyk+ych %rodków trans-
portu opracowany przez nauczyciela na'podsta-
wie ró!nych,róde+ informacji, kartki papieru do 
zada" matematycznych, d+ugopisy, kartony, kred-
ki, farby, masy plastyczne, pude+ka, klej, no!ycz-
ki, kolorowy papier, pionki do gry, tekturki, kart-
ki z'has+em krzy!ówki – cuda %wiata, 4 kartony 
z'tarczami strzelniczymi.
(Nauczyciel mo!e skorzysta& z'innych lub dodat-
kowych propozycji z'literatury dzieci#cej i'popu-
larnonaukowej zgodnej z'tematyka zaj#& .)

Przebieg zaj"#:
I. Cz$%&wst$pna
Zainspirowanie uczniów tematyka zaj#cia:
1.  Wys+uchanie przez dzieci, siedz(cych w' kr#-

gu na' dywanie, rymowanki przedstawionej-
przez nauczyciela:

W'naszym niezwyk#ym, wspania#ym (wiecie
jest wiele cudów, pozna$ je mo*ecie.
Dzi( czeka Was, wi!c ciekawe zadanie 
tajemnic (wiata odkrywanie.
2.  Doka"czanie przez uczniów zdania Najbar-

dziej interesuj" mnie tajemnice (wiata ... (np. 
ssaków, dinozaurów, kosmosu, samochodów 
...) – rundka w'kr#gu

Rundka w" kr&gu umo$liwia uczniom sprecyzowanie 
obszaru lub obszarów, który ich szczególnie fascynuje. 
Stwarza mo$liwo!% ukazania swych zainteresowa' 
innym. Zach&camy, ale nie zmuszamy dzieci do wypo-
wiedzi. Mo$emy zaobserwowa%, którym dzieciom  
sprawia trudno!% okre!lenie takiego obszaru, a" które-
mog# wymieni% nawet kilka. Monitorujemy, aby ko'-
czeniezdania nie przerodzi(o si& na"tym etapie w"d(u$-
sz# rozmow& lub prezentacje tylko 1 dziecka.

 

3. Przedstawienie uczniom celówzaj#&, zaprosze-
nie dzieci do poszukiwania informacji o' rekor-
dach w'ro!nych obszarach tematycznych:
–  generowanie przez uczniów de$nicji poj#ciare-

kord w'oparciu o'burze mózgów

Burza mózgów zwana tak$e fabryka pomys(ów, gie(da 
pomys(ów zosta(a opracowana przez Alexa Osborna 
w" latach 60-tych. Polega na"podawaniu ro$nych skoja-
rze' do danego s(owa w" oparciu o" wyobra)nie 
i" do!wiadczenie. Najcz&!ciej przeprowadza si& ja 
w"nast&puj#cych etapach: wytwarzanie pomys(ów, ich 
ocena i" analiza, wybór i" zastosowanie w" praktyce. 
Zapraszamy dzieci do generowania pomys(ów, razem 
ustalamy wspólna definicje.

–  tworzenie listy okre%le" rozpoczynaj(cych si# 
cz(stka naj, ukierunkowuj(cych dzieci na' po-
szukiwanie informacji o'ciekawostkach i'rekor-
dach w'ro!nych dziedzinach !ycia Na'%rodku wy-
k+adziny znajduje si# w'wyci#tym kole napis naj. 
Ka!de dziecko otrzymuje pasek papieru, na'któ-
rym zapisuje dalsza cz#%& wyrazu. Dok+ada napis, 
tworz(c promyk s+oneczka. Nauczyciel wspiera 
dzieci w'grupowaniu podobnych okre%le" , np. 
najwi#kszy, najmniejszy, najd+u!szy, najkrótszy, 
najwy!szy, najci#!szy, itp. (promyczkowe uszere-
gowanie u+atwia porz(dkowanie takich samych 
nazw lub nazw o'podobnym znaczeniu i'wyeli-
minowanie powtarzaj(cych si# okre%le")

 wrzesie%/pa&dziernik 2014
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–  uk+adanie przez wybrane dzieci z'rozsypanek sy-
labowych nazw obszarów tematycznych, który-
mib#d( si# zajmowa& podczas zaj#&: Niesamowi-
te zwierz!ta, Wielkie budowle, Niezwyk#e (rodki 
transportu

Obszary tematyczne mo!na wybra" wg 2 kryteriów:
–  w"oparciu o"wcze!niej zdiagnozowane zainteresowa-

nia uczniów, które mo$na pozna% poprzez obserwa-
cje, rozmowy z"dzie%mi w"rankach, prezentacje przez 
nie ulubionych ksi#$ek, organizowanie dni hobbysty, 
wystaw, sytuacji, sprzyjaj#cych wchodzeniu w" role 
w"zakresie ro$nychspecjalno!ci lub zagadnie' ,

–  tworz#c nowe grupy tematyczne w"celu rozbudzania 
ciekawo!ci poznawczej uczniów innymi, ma(o dzie-
ciom znanymi dziedzinami

–  podj#cie decyzji przez ka!de dziecko, która gru-
pa tematyczna jest najbardziej zainteresowane 
(podzia+ na'grupy zadaniowe, w'tematyce niesa-
mowite zwierz#ta utworzenie 2 grup: zwierz#ta-
!yj(cewspó+cze%nie i'dinozaury)

II. Cz$%& g!ówna – wykonywanie zada' w(grupach
1.  Przygotowanie si# do podj#cia zada" – organi-

zacja pracy:
–  ustalenie zasad obowi(zuj(cych w'grupach (ko-

deksu pracy grupy),
–  wybórliderów przez cz+onków grup, podj#cie 

decyzji zwi(zanych z'pe+nieniem innych funkcji 
np. sekretarza, osóbwyszukuj(cych informacje 
ze stron internetowych itp., organizacja stano-
wisk pracy – zgromadzenie: literatury, wybranej 
z'„k(cika dla ciekawskich”, materia+ów papierni-
czych i'innych potrzebnych grupie.

2. Wyszukiwanie informacji z'ro!nych,róde+ (li-
teratura, strony internetowe), ukierunkowanych 
wskazówkami nauczyciela:
Grupa I
– rekordy: odszukiwanie i'wybieranie przez ka!-
dego cz+onka grupy informacji o'1 rekordzie do-
tycz(cym przedstawiciela ssaków, ptaków lub 
owadów, odnotowywanie ich na'przygotowanej 
dla grupy karcie pracy – Rekordy Niesamowite 
zwierz#ta (np. najmniejszy lub najwi#kszy, naj-
szybszy lub najwolniejszy, najci#!szy lub najl!ej-
szy itp.)
Karta pracy mo*e by$ dowolnie przygotowana 
przez nauczyciela lub uczniów. Mo*ezawiera$ np. 
nazw! zwierz!cia, informacje , co jest w'nim ory-
ginalnego, jego ci!*ar, wzrost, d#ugo($, tylko dane 
liczbowe lub dane liczbowe i'opis s#owny

Grupa II
–  rekordy: odszukiwanie i'wybieranie przez ka!-

dego cz+onka grupy informacji o'1 rekordzie do-
tycz(cym przedstawiciela dinozaurów, odnoto-
wywanie go na'przygotowanej dla grupy karcie 
pracy – Rekordy Niezwyk+e dinozaury.

Informacje, które mo*e zawiera$ karta pracy np. 
nazwa dinozaura, cechy np.: najwi!kszy, najd#u*-
szy, najwy*szy, najmniejsze jajo itp.
Grupa III
–  rekordy: odszukiwanie i'wybieranie przez ka!-

dego cz+onka grupy informacji o' 1 rekordzie 
dotycz(cym wielkich budowli, np.: wysokich 
wie!owców, najwi#kszych mostów, tuneli, naj-
wy!szych wie! itp. i'odnotowanie ich na'przygo-
towanej dla grupy karcie pracy – Rekordy Wiel-
kie budowle.

Informacje, które mo*e zawiera$ karta pracy np.: 
rodzaj budowli, nazwa, miejsce usytuowania, da-
ne liczbowe itp.
Grupa IV
–  rekordy: odszukiwanie i'wybieranie przez ka!-

dego cz+onka grupy informacji o' 1 rekordzie 
dotycz(cym%rodków transportu np.: samocho-
dów, poci(gów, samolotów, statków i'odnotowa-
nie ich na'przygotowanej dla grupy karcie pracy 
Rekordy Niezwyk+e %rodki transportu.

Informacje, które mo*e zawiera$ karta pracy np.: 
rodzaj (rodka transportu, nazwa pa%stwa, które je 
wyprodukowa#o, dane liczbowe: np. wielko($, pr!d-
ko($, liczb! pasa*erów, która mo*e przewie+$ itp.

Zadanie, to" ma wp(yw zarówno na" rozwijanie inteli-
gencji lingwistycznej, jak i" logiczno-matematycznej. 
Szczególnie wa$ne mo$e si& okaza% dla dzieci, u"któ-
rych s(abo rozwini&ta jest inteligencja j&zykowa, 
a"lepiej matematyczna. Stworzenie sytuacji zwi#zanej 
z"poszukiwaniem liczb w"tek!cie, zach&ca te dzieci do 
analizy tre!ci i" rozwijania umiej&tno!ci czytania 
ze zrozumieniem.

3. Wymienianie informacji o'wybranych rekordach 
w'obr#bie danej grupy, uzasadnianie wyborów.
4. Uk+adanie i'rozwiazywanie zada" matematycz-
nych z'uwzgl#dnieniem danych liczbowych wyst#-
puj(cych w' przygotowanych przez uczniów kar-
tach pracy – Rekordy. Dzieci w'czasie okre%lonym 
przez nauczyciela uk+adaj( w'ka!dej grupie zadania 
z'tre%ci(, staraj(csi# wytworzy&, jak najwi#cej po-
mys+ów. Wspólnie wery$kuj( pomys+y, pod k(tem 
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poprawno%ci sformu+owa" i' mo!liwo%ci rozwi(-
zania. Wspólnie decyduj( o'wyborze 2 najciekaw-
szych zada" . Zapisuj( je na'karcie pracy, uk+ada-
j( rozwi(zania w'postaci formu+y matematycznej, 
wykonuj( obliczenia i'formu+uj( odpowiedzi. Wy-
mieniaj( si# z'inna grupa przeciwna, która spraw-
dza poprawno%&: sformu+owania tre%ci zadania 
oraz jego rozwi(zanie.
Dzieci rozwijaj" nie tylko my(lenie logiczne, ale 
i'my(lenie dywergencyjne poprzez tworzenie wielu 
pomys#ów na'zadania
5. Reagowanie ruchem zgodnie z' instrukcja na-
uczyciela – zabawa „Zagraj w'naj ...” Nauczyciel 
okre%la zasady zabawy: wydaje polecenia na'prze-
rw# w'muzyce, podczas jej trwania dzieci wyko-
nuj( okre%lone &wiczenia.
Gdy wypowie s+owa najd#u*szy poci"g i' imi# 
dziecka – uczniowie tworz( poci(g rozpoczyna-
j(c od wywo+anego ucznia, poprzez ustawienie 
si# jedno za drugim i'chwycenie r#koma za bio-
dra poprzednika, w'trakcie trwania muzyki po-
ruszaj( sie po'sali, gdy nauczyciel wypowie s+owa 
najwy!sza wie!a i wymieni imi# dziecka – uk+a-
da ono swoje d+onie na'pod+odze jedna na'dru-
giej, kolejne dzieci dok+adaj( do nich w+asne, tak 
by powsta+a wysoka wie!a, wykonuj( &wiczenie-
dopóki brzmi muzyka, na's+owa najwi#kszy most 
staja w'jednym rz#dzie, chwytaj(c si# za s(siadu-
j(ce r#ce, dzieci stoj(ce na'ko"cach rz#du wyko-
nuj( przysiad, dzieci stoj(ce w'%rodku wspinaj( 
si# na'palce.
6. Rozwiazywanieproblemów przez grupy, sfor-
mu+owanych w'postaci pyta", w'oparciu o'anali-
z# zgromadzonej literatury – przygotowanie si# 
do roli ekspertów
Grupa I'– obszar Niezwyk+e zwierz#ta
Przyk+adowe pytania:
–  Jakie cechy zewn#trzne zwierz(t umo!liwiaj( im 

sztuk# przetrwania? 
– Dlaczego niektóre zwierz#ta zasypiaj( na'zim#?
–  Jakie korzy%ci przynosi zwierz#tom !ycie w'sta-

dach?
– Czym !ywi( si# wybrane zwierz#ta?
– Czy ryby mog( !y& bez wody?
–  Jakiego rodzaju domybuduj(/zamieszkuj( wy-

brane zwierz#ta? 
Grupa II – Niezwyk+e dinozaury
Przyk+adowe pytania:
– Dlaczego dinozaury wymar+y?
– Które dinozaury by+y najgro,niejsze?

– Jaka broni( dysponowa+y dinozaury?
–  Na' jakie grupy mo!na podzieli& dinozaury ze 

wzgl#du na'%rodowisko !ycia, czym si# one od 
siebie ró!ni+y? 

 Grupa III – Wielkie budowle 
Przyk+adowe pytania:
–  W' jaki sposób budowano wielkie budowle 

w'czasach staro!ytnych, a'co u+atwia ich kon-
struowanie w'czasach wspó+czesnych?

–  Gdzie znajduj( si# najwi#ksze na'%wiecie np. mo-
sty, tunele, wie!owce?

–  Z'jakich materia+ów buduje si# wybrane budowle?
–  Dlaczego i'gdzie zbudowane s( najwi#ksze tunele?
–  Czy wielkie budowle s( bezpieczne? – uzasad-

nijcie
Grupa IV – Niezwyk+e %rodki transportu
Przyk+adowe pytania:
–  Jakie zadania przeznaczone s( dla samolotów 

i'%mig+owców?
–  Dlaczego poduszkowce i' wodoloty p+ywaj( 

szybciej ni! +odzie?
– Co mo!na przewozi& najwi#kszymi poci(gami?
–  W' jakich krajach na' %wiecie znajduj( si# naj-

d+u!sze podziemne sieci kolei? 
Uczniowie wyszukuj( informacje, dokonuj( ich 
selekcji, porównuj( zgromadzony materia+, uzu-
pe+niaj( wiadomo%ci na'okre%lony temat poprzez 
wymian# informacji uzyskanych z'ro!nych ,ró-
de+. Staja si# specjalistami w' danej dziedzinie. 
Grupa ustala, w'jaki sposób odnotowuje najwa!-
niejsze dane np. w' formie gra$cznej, opisowej 
mapy my%li itp., by je wykorzysta& w'kolejnym 
dniu zaj#&.

Dobór pyta' i"ich liczb& ustala nauczyciel odnosz#csi& 
do mo$liwo!ci dzieci, czasu przeznaczonego na"zada-
nie. Mo$e przygotowa% wi&cej pyta' , a"dzieci wybior# 
z" nich te, któres# dla nich wa$ne, interesuj#ce. 
Nauczyciel zapewnia uczniom odpowiedni materia( 
dydaktyczny w" postaci publikacji, opracowanych 
na" podstawie ro$nych )róde( materia(ów informacyj-
nych, wykazu stron WWW. Wspiera, ukierunkowuje 
uczniów w" miar& potrzeb. W" zaj&ciu zosta(a zastoso-
wana metoda Jigsaw. 

Jej celem jest zach!cenie do aktywnego opanowa-
nia materia#u przez scedowanie odpowiedzialno(ci 
na' uczniów. Ka*dy uczestnik powinien sta$si! eks-
pertem, który korzysta z'wiedzy i'umiej!tno(ci innych 
cz#onków grupy i'poprzez swoja aktywno($ przyczy-
nia si! do osi"gnie$ zespo#u – (J. Krzy!ewska)

 wrzesie%/pa&dziernik 2014
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7. Burza pomys+ów w'zespo+ach – jak wykorzy-
sta& zgromadzone informacje, by zaciekawi& ni-
mi inne grupy.
Nauczyciel proponuje zastanowi$ si! nad forma 
prezentacji zespo#u w'kolejnym dniu zaj!$. Zach!-
ca do przygotowania formy gra,cznej i's#ownej.
III. Cz$%& ko'cowa – Podsumowanie pierwsze-
go dnia zaj$& 
1.  Przygotowanie wystawki Cuda (wiata z'wyko-

rzystaniem kart pracy z'zadaniami wykonany-
mi przez uczniów i'zgromadzonej literatury.

2.  Uk+adanie 4 krzy!ówek (ka!da grupa innej, 
zwi(zanej z' tematyka wykonywanych zada"), 
tak by powsta+o rozwi(zanie w' pionie – cu-
da %wiata.

3.  Okre%lanie przez dzieci najciekawszych i' naj-
trudniejszych zada" wykonywanych pod-
czas zaj#&.

4.  Ocena przez ka!d( grup# aktywno%ci, umiej#t-
no%ciwspó+dzia+ania przy wykonywaniuzada" 
(np. z'u!yciem tarczy strzelniczej).

Dzie' drugi
1.  Przypomnienie, jakie zadania wykonywane by-

+y w'dniu poprzednim, jakimi obszarami tema-
tycznymi grupy si# zajmowa+y. 

2.  Projektowanie w' grupach formy gra$cznej 
prezentacji, zwi(zanej ze swoim obszarem 
np.: plakatu, albumu, makiety, gry planszowej, 
krótkiej prezentacji multimedialnej. Grupy 
dyskutuj( i'wspólnie dokonuj( wyboru formy. 
Ustalaj( zadania dla ka!dego ucznia. Wspól-
niedecyduj(, co chcieliby zamie%ci& w' pre-
zentacji, w'jakiej kolejno%ci. Zastanawiaj( si#, 
jakimi informacjami s+ownymi uzupe+ni& pre-
zentacje. Tworz( plan dzia+ania.

3.  Wykonanie prezentacji w'formie gra$cznej.
Nauczyciel wspomaga uczniów w'organizacji i're-
alizacji dzia#a% w' miar! potrzeb. Dostarczanie-
zb!dnych materia#ów.
4. Prezentacja grup
– przygotowanie miejsca ekspozycji,
–  ustalenie w'ka!dej grupie zakresu wiadomo%ci, 

które uczniowie chcieliby przedstawi&, jako eks-
perci, innym grupom,

–  okre%lenie ról i'zada" dla ka!dego cz+onka gru-
py, tak by móg+ on zaprezentowa& swoje osi(-
gniecia, a'jednocze%nie przyczyni&s i# do sukce-
su ca+ego zespo+u,

– okre%lenie kolejno%ci prezentacji,

– prezentacje grup eksperckich w'wybrany sposób,
– samoocena i'ocena przez pozosta+e grupy.
W'drugim dniu dzieci staja si! ekspertami nie tylko 
w'swojej grupie, ale w'ca#ej klasie. Ucz" si! trudnej 
sztuki prezentacji, w'bezpiecznej dla siebie formie, 
same decyduj"c o' swoim udziale. Wytwory prac 
uczniów mo*na wykorzysta$ tworz"c k"ciki zain-
teresowa% w'klasie, w'bibliotece szkolnej, na'spotka-
niu z'rodzicami, zorganizowa$ ponowna prezenta-
cje dla uczniów z'innych klas

Zaj&cia z"wykorzystaniem metod aktywizuj#cych, ukie-
runkowane s# na" samodzielne uczenie si& uczniów 
i"na"wzajemne uczenie si& w"grupie. Rozwijaj# umiej&t-
no!ci spo(eczne: komunikowania si&, podejmowania 
decyzji, wspó(dzia(ania, odpowiedzialno!ci za wykona-
nie pracy. Przygotowuj# dzieci do pracy zadaniowej. 
Zorientowane s# na"uczniów i" ich mo$liwo!ci, wyma-
gaj# od nauczyciela pe(nienia nowych ról, du$ej ela-
styczno!ci i"pod#$ania za dzie%mi.

W'kontek%cie zaprezentowanych zaje%& wskazane 
jest, by nauczyciel:
–  systematycznie rozpoznawa+ zainteresowa-

nia uczniów,
–  cyklicznie prowadzi+ zaj#cia ukierunkowane 

na'ich rozwijanie, nie tylko w'ramach zaj#&poza-
lekcyjnych, ale i'zintegrowanych, zgodnie z'po-
trzebami dzieci i'za+o!eniami podstawy progra-
mowej,

–  przygotowywa+ uczniów do prezentacji swo-
ich osi(gni#&,

–  stwarza+ mo!liwo%ci do promowania osi(gni#& 
dzieci w' ro!nych formach i' w' ro!nych %rodo-
wiskach,

–  projektowa+ zaj#cia ukierunkowane na: prace za-
daniowa, prace we wspó+pracy tworzy+ sytuacje, 
w'których aktywny jest ucze", a'nie on sam,

–  inspirowa+, stymulowa+, wspiera+ uczniów zgod-
nie z'ich indywidualnym rozwojem.
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Autor: 
Beata Wosin ska, 

Pracownia Edukacji 
Przedszkolnej  

i Wczesnoszkolnej 
$CDNiKP

Temat:  W magicznym !wiecie liter 
 Wychowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie)

Cele kszta!cenia
Cele ogólne
– rozwijanie funkcji poznawczych,
– rozwijanie twórczego my%lenia
–  doskonalenie umiej#tno%ci wspó+dzia+ania w ze-

spole,
–  kszta+towanie umiej#tno%ci rzetelnego wywi(zy-

wania si# z podj#tych zada".

Cele operacyjne:
dziecko:
–  uk+ada przynajmniej trzy wyrazy z rozsypani 

sylabowej do podanych obrazków, rozwi(zuje 
przynajmniej dwa rebusy obrazkowo-literowe,

–  wyg+asza twórcze opowiadanie na podstawie 
wylosowanych czterech obrazków i pi#ciu wy-
razów,

–  konstruuje przynajmniej trzy poznane litry 
z kreatywnych drucików,

–  przekszta+ca wg w+asnej inwencji znak gra$czny 
w dowolna  form#,

– wspó+dzia+a z innymi dzie&mi podczas wykony-
wania zada" przestrzegaj(c ustalonych zasad, wy-
konuje zaproponowane zadania do ko"ca.
Metody kszta!cenia (w oparciu o podzia+ wg M. 
Kwiatkowskiej):
Czynne:
- zada" stawianych do wykonania,
- samodzielnych do%wiadcze". 
S+owne:
- rozmowa
- instrukcje, obja%nienia.
Percepcyjne: 
- pokaz,
- obserwacja.
Metody i techniki twórcze (w oparciu o podzia+ 
wg E. Necka):
- przekszta+cenia,
- bricolage.
Elementy pedagogiki zabawy:
– zabawy integracyjne
Formy organizacyjne: z ca+a  grupa , w zespo+ach, 
indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, walizka, ró!no-

rodne przedmioty, emblematy dla ka!dego dziec-
ka, koperty dla zespo+ów, karta pracy, rozsypanka 
sylabowa, szyfrogram, rebusy obrazkowo- litero-
we, zestaw obrazków, kreatywne druciki o+ówki, 
kleje, kredki...

Przebieg zaj#&: 
I.
1. Zabawa integracyjna Imi! do imienia- dzieci 
stoj(c w kr#gu rzucaj( mi#kki przedmiot, np. 
maskotk# mówi(c swoje imi# i imi# osoby, do 
której rzucaj( zabawk#. Rekwizyt mo!e imito-
wa& np. ci#!ka  paczk#, k+uj(cego je!a, pi#kny 
kwiat itp.
2. Zabawa ruchowa Krótkie polecenia przy 
muzyce - dzieci poruszaj( si# w rytm muzyki, 
z chwila, gdy muzyka milknie, nauczyciel poda-
je polecenie do wykonania np.: u%ci%nij jak naj-
wi#cej d+oni, dotknij czego% twardego, znajd, 
przedmiot zaczynaj(cysi# np. na g+osk# b itp.
II.
1. Zabawa dydaktyczna Magiczna walizka - dzieci 
siedz(  przed tablica, na której znajduje si# szyfro-
gram. Ch#tne dzieci rozwi(zuj( dzia+ania mate-
matyczne, wspólnie odczytuj( has+o, które otwiera 
magiczna walizk#. W %rodku znajduj( si# ró!ne 
przedmioty. Dzieci grupuj( przedmioty wg okre-
%lonych kategorii np. wg przeznaczenia, liczby sy-
lab, g+osek, itp.
2. Praca w zespo+ach (zadania o zró!nicowanym 
stopniu trudno%ci) utworzenie zespo+ów wg wcze-
%niej otrzymanych emblematów. Odszukanie ko-
perty z odpowiednim oznaczeniem Dzieci wyko-
nuj( zadania:
- uk+adaj( wyrazy z rozsypanki sylabowej do po-
danych obrazków,
- rozwi(zuj( rebusy obrazkowo-literowe przed-
stawiaj(c rozwi(zanie poprzez narysowanie od-
powiedzi,
- tworz( twórcze opowiadania na podstawie wy-
losowanych wyrazów i obrazków,
- konstruuj( znane litery z kreatywnych dru-
cików. (Prezentacja przez zespo+y wykona-
nych pracy).

Przedszkola

 wrzesie%/pa&dziernik 2014
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3. Zabawa ruchowa „Idziemy -stop:” - dzieci sto-
j(  w rozsypce, na has+o „idziemy” wszyscy po-
ruszaj(  si#  w dowolnych kierunkach, na has+o 
„stop” wszyscy zatrzymuj(  si#, przybieraj(c do-
wolna  poz#. Ka!dy z uczestników mo!e powie-
dzie&  „idziemy” oraz stop.
4.  Zabawa twórcza „Kreatywne rysowanie” - dzie-

ci przekszta+caj(  napisana, wielka, drukowana  
liter#  wg w+asnej inwencji w dowolna  form#: 
przedmiot, obiekt itp. (prezentacja prac – zor-
ganizowanie wystawy)

III.
1.  Zabawa na po!egnanie „Masa! relaksacyjny”- 

dzieci dobieraj( si# w pary, wykonuj(  masa!  
wg podanej instrukcji:

–  S#o%ce grzeje - dzieci rozgrzewaj(  d+onie, silnie 
pocieraj(c jedna  o druga  i przyk+adaj(  do ple-
ców siedz(cego przed nim kolegi

–  Krocz" s#onie - dzieci wolno i ci#!ko uderzaj(  
w plecy kolegi na przemian prawa  i  lewa  d+oni( 

–  Biegn" konie po betonie - dzieci przebieraj(c pal-
cami szybko przemieszczaj(  d+onie we wszyst-
kich kierunkach na plecach kolegi

–  Ida panie na szpileczkach - dzieci uderzaj(  czub-
kami palców w plecy kolegi

–  P#ynie sobie kr!ta rzeczka - dzieci ruchem fali-
stym przesuwaj(  synchronicznie d+onie z góry 
na dó+ pleców kolegi

–  Pada bardzo drobny deszczyk - dzieci uderzaj(  
szybko opuszkami palców w plecy kolegiCzu-
jesz dreszczyk - dzieci palcem wskazuj(cym-
przesuwaj(  po szyi kolegi, a nast#pnie +askocz(  
powy!ej talii

2.  Podzi#kowanie za aktywny udzia+ na zaj#ciach, 
podsumowanie.

Zaprezentowany scenariusz jest propozycja  za-
j#& dla dzieci 6–letnich, które osi(gn#+y goto-
wo%ci do nauki czytania w wymiarze psycho-
motorycznym, s+ownikowo-poj#ciowym, oraz 
motywacyjnym. Przedstawiona sytuacja eduka-
cyjna jest podsumowaniem cyklu zaj#&, podczas 
których dzieci zosta+y wprowadzone w %wiat li-
ter. Zaprojektowane zaj#cie zosta+o wzbogacone 
równie! &wiczeniami, którychg+ównym celem 
by+o rozwijanie twórczego my%lenia w sferze 
j#zykowej oraz plastycznej. W celu optymalne-
go uczenia si#  przez dzieci zastosowano przede 
wszystkim metody czynne ukierunkowane na 
wykonywanie zró!nicowanychzada"  w zespole 
lub indywidualnie.

Bricolage: technika ta polega na tworzeniu nowej rze-
czy, opowiadania, dzie(a artystycznego przy u$yciu 
zastanych elementów sk(adowych.
Przekszta(cenia: technika ta polega na modyfikacji np. 
symbolu, znaku graficznego, przedmiotu w element 
sk(adaj#cysi&  na inny przedmiot, zjawisko, obiekt.
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Wielu z!nas nauczycieli poszukuje najlepszego sposobu zaprezentowania tre"ci kszta#cenia, tak 
by by#y interesuj$ce i!inspiruj$ce dla naszych podopiecznych. Dlatego coraz cz%"ciej do ilustracji na-
szych wyk#adów wykorzystujemy fotogra&e zrobione w!parku, lesie, podczas edukacyjnych wypraw. 
Zdarza si%, 'e!te na!których nam najbardziej zale'y wysz#y niewyra(ne, (le skadrowane.Mo'na nada) 
im odpowiedniego blasku, wykorzystuj$c do tego profesjonalne programy gra&czne. W!wi%kszo"ci 
przypadków s$ to!drogie aplikacje, cho) zdarzaj$ si% wyj$tki.Jednym z!nich jest bezp#atny GIMP.

Na!przyk#adzie retuszu fotogra&i papugi poka'emy jak wykorzysta) zalety programu w!pracy 
z!nieudanymi zdj%ciami.

Przywró! zdj!ciu pi"kno
GIMP to program do obróbki grafiki rastrowej. Pozwala na retusz znie-
kszta!conych zdj"# np. lec$cego ptaka, jest prosty w obs!udze i co niemniej 
wa%ne bezp!atny.

tekst: 
Anna Koludo

!ódzkie Centrum  
Doskonalenia 

Nauczycieli i Kszta"cenia 
Praktycznego

Katarzyna Koludo- 
Durkiewicz
Zespó" Szkó"  

Ponadgimnazjalnych  
nr 13 w !odzi

Samouczek

wrzesie#/pa$dziernik 2014

http://www.gimp.org/
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 Kadrowanie zdj!cia

 Poprawa kolorów

 Wydobycie fragmentów zdj!cia z t"a

B Kadrowanie zdj!cia 
Pozwoli nam pozby! si" niepotrzebnych jego fragmentów. Aby tego 
dokona! nale#y:

programie GIMP,
Przyborniku narz"dzie Kadrowanie (narz"dzie to jest 

widoczne na za$%czonym rysunku),
wci&ni"tym lewym przycisku myszy, zaznaczy! wybrany frag-

ment zdj"cia,
efekt kadrowania jest zadowalaj%cy potwierdzi! klawiszem 

Enter,

mo#na go zmodyfikowa! przeci%gaj%c myszk% aktywne pola 
nast"pnie potwierdzi! efekt 

klawiszem Enter. Efekt kadrowania jest ju# gotowy.

C Poprawa kolorystyki
-

mo#e by! z$ej jako&ci. Program umo#liwia kilka sposobów wydobycia kolorów zdj"cia. Jednym 
Poziomy

wyra'ne nale#y:
meny Kolory funkcj" Poziomy,

najja&niejsze piksele do ko(ca wykresu,
niebieskiego,

kolorystyka jest zbyt przejaskrawiona, przesuwa! znaczniki dla poszczególnych 
kana$ów tak, aby otrzyma! za$o#ony efekt.

Dodatkowo mo#na wykorzysta! &rodkowy znacznik, najlepiej dla wszystkich kana$ów jed-
nocze&nie. Zmienia on jasno&! fotografii.

D Wydobycie wybranych 
fragmentów zdj!cia z"t#a
Dzi"ki modyfikacji kolorów nasza papuga wygl%da wyra'niej, wyra'-
niejsze s% te# kolory t$a. Nadal jednak jej zielone pióra wtapiaj% si" 

-

Warstwy
Okna

Dokowalne okna dialogowe kolejnych dzia$aniach papuga 
-

wanie ka#dej warstwy oddzielnie. Aby wykona! te czynno&ci nale#y:
Przybornika narz"dzia do zazna-

nazwie Odr!czne zaznaczanie (rysunek 

mo#e zawiera! troch" t$a.
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wklei! go powtórnie 
do rysunku, spowoduje to powstanie nowej tymczasowej warstwy-
(Oderwane zaznaczenie),

menu podr"czne klikaj%c prawym przyciskiem myszy na 
tej warstwie,

potwierdzi! lewym przyciskiem myszy polecenie  
Do nowej warstwy,

wej&! na now% 
warstw",

Gumki wybranej z Przybornika usun%! niepotrzebne 
elementy t$a skopiowanegow wyniku niedok$adnego zaznaczenia; 
nale#y zwróci! uwag" na opcje Gumki i wybra! narz"dzie o okr%-
g$ym kszta$cie i mi"kkich kraw"dziach, co spowoduje naturalne 
przej&cie rysunków pomi"dzy warstwami,

E Wstawienie tekstu
przygotowywane ilustracje dydaktyczne wymagaj% opisu. 

Program GIMP umo#liwia wprowadzenie tekstu na osobn% warstw".  
Aby tego dokona!, nale#y:

Przybornika funkcj! Tekst

skorzysta! z kroplomierza, który pobiera wybrany kolor z ilustracji,
tekst do ilustracji, tekst zostanie automatycznie wprowadzo-

ny na now% warstw",
przypadku 'le dobranych parametrów, dokona! ewentualnych korekt 

tekstu poprzez zaznaczenie tekstu lub jego fragmentu oraz zmian" 
odpowiednich parametrów.

widoczno&! warstwy t$a,
Kolory 

polecenie Barwa i nasycenie i przesuwaj%c suwakiem reguluj%-
cym Nasycenie tak, aby w znacz%cy sposób zmniejszy! nasycenie 
kolorów t$a w stosunku do koloru papugi,

uzyskaniu oczekiwanego efektu, potwierdzi! wykonan% operacj" 

 Retusz t"a

 Papuga po retuszu

 Wstawianie opisu
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F Zwi!kszenie czytelno$ci tekstu
Nie zawsze tekst w tle ilustracji jest czytelny. Aby poprawi! jako&!  
tekstu nale#y:

now% warstw",
warstw" poni#ej warstwy zawieraj%cej tekst,

ten sposób, aby znajdo-
wa$ si" on po tekstem,

Przybornika funkcj" Wype"nienie kube"kiem i za jego 
pomoc% wype$ni! zaznaczony prostok%t bia$ym kolorem,

prostok%t b"d%cy t$em dla tekstu stanie si" cz"&ciowo przezroczysty, 
ukazuj%c ju# mniej intensywnie t$o ze zdj"cia,

Efektem zaproponowanych operacji mo#e by! nast"puj%ca ilustracja
 Podpis pod zdj!ciem

 Zdj!cie po obróbce w GIMP

Nie zapomnijmy zapisa# swojej pracy. Program GIMP ma mo%liwo&# zapisywania grafiki w uk!adzie wielowarstwowym 

w formacie xcf. Zapisanie grafiki w formatach jpg. lub png. jest mo%liwe tylko dla grafiki jednowarstwowej. Aby po!$czy# 

wszystkie warstwy w jedn$ nale%y w menu Obraz wybra# polecenie Sp#aszcz obraz. Warto jednak zarchiwizowa# nasze 

wielowarstwowe grafiki. Mog$ one by# jeszcze wykorzystane do realizacji kolejnych pomys!ów.

Uwaga!
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www.ksiegarnia-edukacyjna.pl 

-

-

-

-

  Najlepsza cena w klasie tablic 

Tablica interaktywna WIT
07

0,5

2,5

5

 

TABLICE INTERAKTYWNE 
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PROJEKTORY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

-

 Bardzo jasna projekcja
 

10 000:1
  Automatyczna pionowa  
korekcja geometrii obrazu

 Standardowy rzut

 

08
Epson EB-S18  
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WITAMY

-

-

-

 
-

-

-

Seweryn Kubicki
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  Najlepsza cena w klasie tablic 

Tablica interaktywna WIT

0,5

2,5

5
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PROJEKTORY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

-

 Bardzo jasna projekcja
 

10 000:1
  Automatyczna pionowa  
korekcja geometrii obrazu

 Standardowy rzut

 

Epson EB-S18  

RE
KL

A
M
A



RE
KL

A
M
A

PROJEKTORY

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl 

 

215 W

-

-

16 W

-

-
-

 

-

 
gwarantuje technologia 3LCD

 
10 000 godzin

 

nagrzewania
  Ultrakrótki rzut

Epson EB-570 
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PROJEKTORY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

USB

tak

-
-

-

 

 Szybki czas reakcji
 

notatek

 
Epson ELPIU03
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PROJEKTORY

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl 

-

16 W

-

-

-

 Niski koszt eksploatacji
 

  Krótki rzut

Epson EB-420  
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PROJEKTORY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

-
-

BenQ MX505

  Specjalne szablony  
dla nauczycieli

  Standardowy rzut
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PROJEKTORY

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl 

-
 

5

-

 Blu-ray Full HD 3D 
 

BenQ MW853UST+
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AKCESORIA

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

 

 
do 15 kg

 
i ±15°

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02S   

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02M

 
do 15 kg

 
i ±15°

Uchwyt sufitowy Epson ELPMB23

   Wyprodukowany  

   Szeroki  
zakres regulacji

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02L

 
do 15 kg

 
i ±15°

  Waga: 36,5 kg

 
na przybory

Stojak do tablicy MultiBoard 65 
Seria 5

 

 
do 15 kg

 
i ±15°
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Kolory

 

-

USB

-

  Bardzo niskie koszty  
drukowania

  Dwa dodatkowe tusze  
z czarnym atramentem  
w zestawie startowym

Epson L300 
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Kolory

-

USB

-
-

-

 
fotograficznego

 Niskie koszty wydruku
  System zintegrowanego 
pojemnika na atrament

Epson L800  
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-

-

 

 

Kolory

 

-

 

  Bardzo niskie koszty  
drukowania

-
 

praca w sieci
  Funkcja wielokrotnego  
drukowania

Epson L355  
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Kolory

 

 

-

-

-
-

  Dwa dodatkowe tusze z czar-
nym atramentem w zestawie 
startowym

Epson L550  
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Kolory

 

 

  Niskie koszty eksploatacji  
i pobór mocy

Epson WF-5620DWF    
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LAPTOPY  I TABLETY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

IPS

-

-

-

 Niska cena
 Dwie kamery

 
barw

Lenovo A7-50 

RE
KL

A
M
A



RE
KL

A
M
A

LAPTOPY  I TABLETY

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl 

Procesor

-

-
-

 

  Bardzo dobre parametry  
(procesor)

Lenovo G500
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LAPTOPY  I TABLETY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

Procesor

-

-
-

-

-

 System blokad

Lenovo L540 
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Powiat Telefon Powiat Telefon Powiat Telefon

505055010

665055674

665055389

665055389

jaworski 665055616

665055616

665055616

665055674

legnicki 505055010

665055616

505055010

665055616

 665055616

505055010

 505055050

505055047

505055047

505055047

polkowicki 505055010

505055047

505055047

665055674

505055047

665055674

665055389

505055050

505055047

zgorzelecki 665055616

505055010

aleksandrowski 505055202

brodnicki 505055029

bydgoski 505055030

505055029

505055029

505055029

505055030

lipnowski 505055028

665055618

505055029

505055202

505055028

505055030

nakielski 505055101

radziejowski 505055028

505055029

665055618

665055618

505055202

505055020

505055029

505055028

505055101

bialski 505055135

505055087

505055085

hrubieszowski 505055084

janowski 665055382

505055085

665055142

505055135

lubelski 665055142

505055085

665055614

505055135

505055085

665055602

505055084

opolski 665055142

parczewski 505055135

665055142

505055135

rycki 665055614

505055085

505055084

505055085

505055084

gorzowski 505055104

505055104

505055104

665055146

665055149

nowosolski 665055622

505055104

505055104

665055158

665055149

wschowski 665055622

665055146

665055146

665055146

505055062

505055054

665055617

505055046

665055617

665055617

665055623

505055106

665055623

505055062

505055102

505055054

pabianicki 505055046

505055061

505055062

665055383

505055061
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Powiat Telefon Powiat Telefon Powiat Telefon

rawski 505055054

sieradzki 505055046

skierniewicki 505055102

505055054

505055061

wieruszowski 505055026

505055046

zgierski 665055383

665055145

brzeski 665055145

chrzanowski 665055605

505055073

gorlicki 665055607

krakowski 505055067

665055619

Bronowice, Zwierzyniec, 

665055647

-

 

505055075

505055070

505055073

505055140

665055619

505055070

505055070

olkuski 505055140

665055605

proszowicki 505055067

suski 665055619

505055073

505055070

wadowicki 665055605

wielicki 665055145

505055130

ciechanowski 665055632

505055131

505055139

grodziski 505055102

505055130

kozienicki 665055621

legionowski 505055021

lipski 505055130

665055614

505055196

505055139

505055130

665055614

665055606

505055021

505055038

505055138

665055673

 505055129

665055632

505055131

665055632

nowodworski 665055632

505055196

505055201

665055673

665055673

505055139

665055632

pruszkowski 505055138

przasnyski 505055211

przysuski 665055621

505055133

665055621

siedlecki 665055614

sierpecki 505055139

sochaczewski 665055617

505055131

665055621

warszawski zachodni 505055138

505055131

505055133

wyszkowski 505055133

505055130

665055632

505055102

brzeski 505055026

665055615

665055144

kluczborski 505055026

krapkowicki 665055615

665055615

505055026

nyski 665055615

oleski 505055026

opolski 665055615

prudnicki 665055615

505055026

bieszczadzki 505055086

brzozowski 505055091

505055093

505055087

jasielski 665055607

kolbuszowski 505055092

505055086

leski 505055086

505055092

lubaczowski 505055087

RE
KL

A
M
A



RE
KL

A
M
A

Powiat Telefon Powiat Telefon

E
A

M

 NA T W

 TELEFON

INFOLINIA: 801 700 102  
41 366 57 91

505055211

665055620

lidzbarski 505055190

505055190

505055196

665055620

nidzicki 505055211

505055211

olecki 505055037

505055196

505055211

piski 665055620

505055196

665055620

chodzieski 505055058

665055149

505055101

505055099

grodziski 665055622

665055631

kaliski 665055631

505055109

kolski 665055383

505055309

505055099

665055389

505055099

665055631

505055309

505055099

 505055312

665055643

665055149

665055149

obornicki 505055312

505055109

505055109

pilski 505055058

pleszewski 665055631

505055101

rawicki 665055389

505055101

665055149

505055099

505055099

505055309

665055643

665055622

505055101

505055058

505055005

505055006

drawski 505055006

goleniowski 505055008

505055008

665055158

505055008

505055005

505055005

505055006

505055005

505055002

505055008

665055158

policki 505055008

pyrzycki 665055158

505055014

665055158

szczecinecki 505055006

505055005

505055006

RE
KL

A
M
A



RE
KL

A
M
A

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91

RE
KL

A
M
A



59wrzesie!/pa"dziernik 2014

Z o!rodków doskonalenia nauczycieli 

tekst:  
Aleksandra Proc, 

Anna Koralewska
!ódzkie Centrum  

Doskonalenia Nauczycieli 
i"Kszta#cenia Praktycznego

Jest to!jeden z!projektów powiatowych umo"-
liwiaj#cych wykorzystanie rezultatów projek-
tu systemowego MEN Wzmocnienie syste-
mu wspierania rozwoju szkó$ ze szczególnym 
uwzgl%dnieniem doskonalenia nauczycieli i! do-
radztwa metodycznego oraz praktyczn# wery&ka-
cj% modelu zintegrowanego systemu doskonalenia 
pracy szkó$ wypracowanego w! ramach projektu 
systemowego ORE System doskonalenia nauczy-
cieli oparty na!ogólnodost%pnym kompleksowym 
wspomaganiu szkó$ (projektów wdra"anych w!ra-
mach Poddzia$ania 3.3.1 PO!KL).

Wdro"enie powiatowego projektu Komplekso-
we wsparcie szkó$ – sukces edukacji jest sposob-
no'ci# do podj%cia próby modelowania $ódzkiej 
edukacji, zgodnie z! wymaganiami i! potrzebami 
zewn%trznymi (okre'lonymi w! kierunkach poli-
tyki o'wiatowej pa(stwa i!aktach prawnych doty-
cz#cych edukacji) oraz z!uwzgl%dnieniem oczeki-
wa( i!potrzeb wewn%trznych (zg$aszanych przez 
przedszkola i!szko$y). 

Projekt ma istotne znaczenie dla indywidual-
nych i!instytucjonalnych uczestników, gdy": 

-
cej organizacji pracy przedszkola/szko$y 
oraz wsparcie w!przygotowaniu do wdra"a-
nia zmian,

-
maganiem w!doskonaleniu pracy dydaktycz-
no-wychowawczej adekwatnie do potrzeb 
rozwojowych w$asnych, dzieci/uczniów 
i!przedszkola/szko$y,

-
-

nia Praktycznego, funkcjonuj#ce w! mie'cie 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Pe-
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka) mog# 
sprawdzi) w!praktyce mo"liwo'ci wspó$pra-
cy w!zakresie realizacji nowych zada(, w!tym 
dostosowania swoich dzia$a( do zdiagnozo-
wanych potrzeb konkretnych przedszkoli/
szkó$, udzielania im systematycznej pomocy 

we wdra"aniu polityki edukacyjnej pa(stwa 
oraz budowania sieci wspó$pracy i! samo-
kszta$cenia dyrektorów, nauczycieli, przed-
szkoli/szkó$,

lokalnej sieci wspó$pracy nauczycieli oraz przed-
szkoli/szkó$ i!kreowania polityki o'wiatowej.

Niniejszy artyku$ prezentuje problematyk% 
wspierania rozwoju szkó$ z! perspektywy autorki 
jako wieloletniego pracownika systemu doskona-
lenia zawodowego nauczycieli (doradcy metodycz-
nego, konsultanta, edukatora) oraz jako specjalisty 
ds. opracowania, monitorowania i!raportowania re-
alizacji Powiatowego Programu Wspomagania pra-
cuj#cego w!projekcie powiatowym. 

Wsparciem obj!to: 6 przedszkoli, 30 szkó" podsta-
wowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokszta"c#-
cych, 7 techników, 3 zasadnicze szko"y zawodowe.
W!projekcie:

-
niczy"o 6 coachów,

-
tów zewn!trznych,

-
-

-

Projekt w!liczbach

Do!wiadczenia zwi"zane z#wdra$aniem 
projektu powiatowego

projektu powiatowego utwierdzi$y osoby zaan-
ga"owane w! to! przedsi%wzi%cie w! przekonaniu, 

Kompleksowe wsparcie szkó% 
– za!o"enia i praktyka
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"e!stanowi ono powa"ne wyzwanie organizacyj-
ne i!merytoryczne, a!osi#gni%cie efektów satys-
fakcjonuj#cych wszystkich uczestników i!realiza-
torów jest trudne do osi#gni%cia.

Zespó$ projektu (koordynator, asystent koor-
dynatora, specjalista ds. opracowania, monitoro-
wania i!raportowania realizacji PPW) dostrzega 
wiele czynników utrudniaj#cych sprawne, termi-
nowe i! zadowalaj#ce wdro"enie zaplanowanych 
dzia$a(. Spo'ród tych czynników warto wymie-
ni) np.:

przez Rad% Miasta niezb%dnej uchwa$y – od 
terminów ich podpisania/obowi#zywania 
zale"y termin rozpocz%cia dzia$a( projekto-
wych (je'li ich nie ma sytuacja jest trudna, 
poniewa" przed$u"aj#ce si% czekanie mo"e 
uniemo"liwi) realizacj% projektu w! czasie 
ustalonym we wniosku, a!wdra"anie projektu 
„na w$asn# odpowiedzialno') ” by$oby bar-
dzo ryzykowne; w!przypadku naszego pro-
jektu zale"no') od powy"szego i!konieczno') 
spe$nienia wymogu dotycz#cego realizacji 
projektu w!ci#gu minimum siedmiu miesi%-
cy roku szkolnego i!uwzgl%dnienia specy&ki 
roku szkolnego skutkowa$a prowadzeniem 
dzia$a( skumulowanych (du"a cz%stotliwo') 
spotka( z!radami pedagogicznymi w!wyma-
ganym czasie),

na! ekspertów zewn%trznych po! zako(cze-
niu procesu diagnozy w! 63 przedszkolach/
szko$ach uczestnicz#cych w! projekcie wy-
maga$o czasu i!wyd$u"y$o okres od ostatniej 
diagnozy do pierwszych spotka( w!ramach 
doskonalenia z!dwóch powodów; po!pierw-
sze – du"a liczba przedszkoli/szkó$ i!wybór 
17 tematów ofert to!17 cz%'ci przetargu, do 
których opracowanie wymaga( wobec eks-
pertów zgodnie ze zdiagnozowanymi po-
trzebami (w! wielu przypadkach bardzo 
szczegó$owymi) nie by$o $atwe i!nie trwa$o 
krótko (pewnie z! powodu braku do'wiad-
czenia w!takiej pracy); po!drugie – procedu-
ra przetargowa si% przed$u"y$a ze wzgl%du 
na!to, "e!nie od razu nast#pi$o rozstrzygni%-
cie i!w!przypadku kilku cz%'ci nale"a$o prze-
targ powtarza),

-
nik przetargu nie zapewni$ pozyskania eks-

pertów kompetentnych w!danej dziedzinie/
konkretnym temacie i! jednocze'nie zna-
j#cych specy&k% szko$y oraz maj#cych do-
'wiadczenie w!pracy z!nauczycielami; w!na-
szym projekcie zdarzy$y si% takie przypadki, 
co wynikn%$o z!faktu, "e!oferentami by$y &r-
my spe$niaj#ce wymagania przetargowe i!do-
piero w!praktyce okaza$o si%, "e!us$ugi szko-
leniowe dla placówek edukacyjnych nie s# 
ich g$ówn# ofert# i! dysponuj# ekspertami, 
którzy s# bardzo dobrze przygotowani tema-
tycznie i!warsztatowo ale nie zawsze potra&# 
konkretne tre'ci odnie') do realiów szko$y; 
ponadto eksperci cz%sto udost%pniaj# mate-
ria$y zbyt ogólne, ma$o przydatne (zdaniem 
nauczycieli oczekuj#cych „gotowych” roz-
wi#za(),

-
szane przez dyrektorów przedszkoli/szkó$ 
stanowi$y problem, poniewa" niejednokrot-
nie trudne by$o ustalanie nowych terminów 
dogodnych dla ekspertów i!zaburza$y realiza-
cj% spotka( zgodnie z!harmonogramem,

warsztatu pracy, brak motywacji do zastoso-
wania nowej wiedzy i!umiej%tno'ci, do prze-
$o"enia ich na!praktyk% szkoln# (nauczyciele 
t$umaczyli t% postaw% tym, "e!nie maj# czasu 
„na eksperymenty”, bo musz# uczniów przy-
gotowa) do sprawdzianu/egzaminu zewn%trz-
nego, gdy" z!ich wyników „s# rozliczani”).

Osoby korzystaj#ce ze wsparcia i!udzielaj#ce go 
dostrzegaj# inne utrudnienia. 

Na! przyk$ad, niektórzy dyrektorzy twierdz#, 
"e!autonomi% szko$y ogranicza konieczno') wy-
boru tematu doskonalenia spo'ród odgórnie 
ustalonych 24 tematów ofert, które nie obejmu-
j# wszystkich zagadnie( interesuj#cych nauczy-
cieli. Ich zdaniem zasadniejsze by$oby pozosta-
wienie szkole swobody w! ustaleniu tematyki 
wsparcia zgodnie z! jej potrzebami. Poza tym, 
dyrektorzy rozumiej# potrzeb% stosowania roz-
wi#za( sprzyjaj#cych skorelowaniu dzia$a( w!ra-
mach wewn%trznego doskonalenia nauczycieli ze 
wsparciem zewn%trznym oraz sposobów monito-
rowania wdra"ania do praktyki edukacyjnej no-
wej wiedzy i!umiej%tno'ci.

Z! kolei eksperci zewn%trzni i! nauczyciele 
uznaj#, "e! najkorzystniejsze by$oby prowadze-
nie warsztatów i!konsultacji przez te same osoby, 

Z o!rodków doskonalenia nauczycieli 
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które dokonywa$y diagnozy potrzeb – spotkania 
z!jednym ekspertem umo"liwi$yby lepsze pozna-
nie grupy i!jej oczekiwa(, trafniejsze dostosowa-
nie tre'ci szczegó$owych do wyniku diagnozy 
wst%pnej oraz dobór metod i!form pracy do prze-
biegu procesu grupowego.

Natomiast zdaniem SORE trudno jest pogo-
dzi) ich wspieraj#co-organizacyjn# rol% koor-
dynatora doskonalenia w! szkole (który pomaga 
w!diagnozie potrzeb, dostosowaniu do nich oferty 
doskonalenia i!zbudowaniu RPW oraz organizu-
je szkolenia i!przygotowuje sprawozdanie z!RPW) 
z! rol# specjalisty zewn%trznego (który pomaga 
nauczycielom wdra"a) do praktyki szkolnej nowe 
umiej%tno'ci i! ma obowi#zek przeprowadzenia 
w! jednym roku 6 godzin zaj%) merytorycznych 
w!jednej grupie). Trudno'ci powoduje to, "e!w!na-
szym projekcie SORE maj# pod opiek# po! 10 
lub 11 przedszkoli/szkó$ (w!wi%kszo'ci z!nich s# 
po!dwie grupy, co wp$ywa na!zwi%kszenie liczby 
godzin zaj%)) oraz fakt, "e!ró"norodno') wybra-
nych tematów ofert wymaga wysokiego poziomu 
kompetencji eksperckich, wszechstronno'ci, ela-
styczno'ci wiedzy i!umiej%tno'ci SORE (a!nie ma 
mo"liwo'ci aby by$ specjalist# „od wszystkiego”).

Koordynatorzy sieci wspó$pracy i!samokszta$-
cenia dostrzegaj# potrzeb% u'wiadomienia na-
uczycielom, "e! efektywna dzia$alno') sieci, pre-
zentowanie w$asnego warsztatu pracy na! forum 
mi%dzyszkolnym oraz wspólne wypracowywanie 
nowych rozwi#za( dydaktycznych s$u"y rozwojowi 
zawodowemu wszystkich uczestników sieci. Wa"-
ne jest, aby nauczyciele nie postrzegali si% wzajem-
nie jako konkurencj% na!rynku edukacyjnym, ale 
aby we wspó$pracy widzieli szans% na!wzbogacanie 
oferty przedszkoli/szkó$, w!których pracuj# i!eks-
ponowanie ich specy&ki. Z!do'wiadcze( w!projek-
cie wynika, "e!kiedy tak si% dzieje uczestnicy ch%t-
nie realizuj# wspólne dzia$ania.

Oczywi'cie wszystkie podmioty zaanga"owa-
ne w!realizacj% projektu dostrzegaj# równie" wiele 
pozytywów tego przedsi%wzi%cia i!doceniaj# jego 
efekty. Bardzo satysfakcjonuj#ce s# wyniki ewa-
luacji formatywnej. Na!przyk$ad, po!zako(czeniu 
zaj%) nauczyciele:

-
-

sz$o'ci?: bardzo ciekawe informacje z!wiedzy 
psychologicznej, które s" niezb#dne w!prawi-
d$owym rozpoznawaniu potrzeb uczniów, in-

formacje dotycz"ce rozwoju psychologiczne-
go decyduj"cego o! pó%niejszym zachowaniu 
ucznia i! jego dysfunkcjach, b#d# zwraca$a 
uwag# na! samoocen# ucznia zw$aszcza pod-
czas oceniania jego pracy, sposoby radzenia so-
bie z!agresj" uczniów, cenne uwagi dotycz"ce 
konstruowania ankiety i! wywiadu, zbli&enie 
z! zespo$em, wiedz# o! specy'ce temperamen-
tów i!materia$y, to, co us$ysza$em na!tym spo-
tkaniu od innych nauczycieli z! mojej szko$y, 
relacje zbudowane na! warsztatach, zastrzyk 
dobrej energii przekazanej wszystkim przez 
wszystkich, ch#( zmiany w$asnej osobowo)ci, 
nastawienie do pracy w!zespole, wnioski i!re-
*eksje, sugestie innych, re*eksje dotycz"ce wy-
konywanych (wicze+, wspó$pracy w! grupie, 
materia$y ze szkolenia i!ch#( zmiany, bardziej 
skupi# si# na!wyra&aniu w$asnych emocji a!nie 
na!krytykowaniu innych, sposób wykorzysta-
nia piramidy Maslowa do tworzenia oferty, 
umiej#tno)( stosowania j#zyka korzy)ci, ró&-
norodno)( obserwacji i!pomys$ów,

w!czasie zaj%): dowiedzia$am si# co mnie mo-
tywuje, w!jaki sposób broni( si# przed demo-
tywowaniem, motywacja musi si# odradza(, 
musi by( w! &yciu zachowana równowaga, 
mia$am mo&liwo)( poznania (lepszego pozna-
nia) kole&anek i!kolegów i! ich opinii, pozna-
$am nowe metody, które b#d" przydatne w!mo-
jej pracy, a!zaj#cia prowadzone by$y w!sposób 
rzeczowy i!ciekawy.

Nauczyciele pracuj#cy w!sieciach udzielali po!spo-
tkaniach nast%puj#cych informacji zwrotnych: 

– komunikatyw-
ny i!przygotowany prowadz"cy, zaj#cia prowa-
dzone profesjonalnie przez praktyka z!ogrom-
n" wiedz", )wietne materia$y, odniesienie 
do interesuj"cych nas przyk$adów, otwarto)( 
na! zadawane pytania, „dostosowanie do 
potrzeb grupy (zmienno') naszych pyta( 
i!problemów)”, odwo$ywanie si# do orzecze+ 
SN, musz# uporz"dkowa( kilka uregulowa+ 
w!swojej szkole, pozna$am konkretne rozwi"-
zania techniczne s$u&"ce prawid$owemu kon-
struowaniu obowi"zuj"cych dokumentów, 
bardzo przydatne informacje, bezpo)rednio 
zwi"zane z! dzia$alno)ci" dyrektora, bardzo 
przydatne wzory dokumentów na!pewno wy-
korzystam w!swojej pracy, zaj#cia bardzo do-
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brze zaplanowane, prowadz"cy rewelacyjny!, 
sprawa zarz"dzania ryzykiem jest dla mnie 
bardziej zrozumia$a, bardzo podoba mi si# 
pomys$ spotkania w!grupach zró&nicowanych 
pod k"tem etapów edukacji, super wymiana 
do)wiadcze+, bardzo dobra atmosfera prowa-
dzonych zaj#(, zaj#cia wskaza$y kierunki po-
szukiwa+ nowych rozwi"za+ w!pracy dyrekto-
ra, czas dobrze wykorzystany, 

)wietne przygo-
towanie materia$ów, dobór prowadz"cych 
i!tre)ci warsztatów, konieczne pog$#bienie za-
gadnie+ zwi"zanych z!wykorzystaniem tabli-
cy interaktywnej, trudno)ci w!wykorzystaniu 
platformy internetowej projektu, ciesz# si#, 
&e! moje potrzeby zwi"zane z! pisaniem pro-
gramu zosta$y uwzgl#dnione, stworzenie w$a-
snego programu nie jest poza moimi mo&liwo-
)ciami, otrzyma$am potrzebn" wiedz# i!z!niej 
skorzystam, usystematyzowa$am wiadomo)ci 
dotycz"ce podstawy programowej i!struktury 
programu, warto jest po)wi#ci( czas na!ana-
liz# podstawy programowej, diagnoz# mo&li-
wo)ci, umiej#tno)ci i!zainteresowa+ uczniów, 
gdy& pomo&e to!przygotowa( dobry program 
nauczania, pozna$am nowe informacje i!cie-
kawe przyk$ady rozwi"zywania kon*iktów 
w! zespole, prezentacje pomys$ów i! do)wiad-
cze+ innych kolegów i!kole&anek”, „ca$e szko-
lenie by$o bardzo ciekawe i! bogate w! ró&ne 
pomocne informacje, bardzo ciekawa oferta 
edukacyjna – przyk$ady, 'lmy, scenariusze, 
wykorzystam informacje na!zebraniu z!rodzi-
cami”, „b#d# korzysta( ze wskazanych stron 
internetowych, wi#cej (wicze+, wielkie brawa 
dla prowadz"cej – za przygotowanie, prowa-
dzenie, zaanga&owanie. Dzi#kuj#. 

Zmodernizowany system wspomagania rozwo-
ju szkó$ i!przedszkoli ma na!celu popraw% jako'ci 
i!efektywno'ci procesu wspierania skoncentrowa-
nego na!doskonaleniu instytucjonalnym (organi-
zacyjnym) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzeba-
mi i!specy&k# ka"dej szko$y, ka"dego przedszkola. 

W!zwi#zku z!planowanym wprowadzeniem sys-
temu doskonalenia nauczycieli opartego na!ogólno-
dost%pnym, kompleksowym wspomaganiu szkó$ 
warto rozwa"y) m. in.:

-
lenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
-pedagogicznych i!bibliotek pedagogicznych 

w!wypracowaniu sposobów wspó$pracy w!za-
kresie wspomagania szkó$ (co jest niezb%dne 
dla spe$niania wymaga( okre'lonych w!roz-
porz#dzeniach dotycz#cych tych placówek 
i!sprawnej realizacji dzia$a( zintegrowanych, 
wzajemnie si% uzupe$niaj#cych),

w! zakresie rozwijania kompetencji osób 
udzielaj#cych wsparcia – pracowników me-
rytorycznych placówek doskonalenia na-
uczycieli, poradni psychologiczno-pedago-
gicznych i!bibliotek pedagogicznych,

-
spokaja) zdiagnozowane potrzeby szkó$ – 
czy b%d# dysponowa$y wszechstronn# kadr# 
(znaj#c# si% na! wszystkim) czy b%d# mia-
$y mo"liwo') pozyskiwania ekspertów ze-
wn%trznych, 

-
no'ci wsparcia dla wszystkich nauczycieli 
i!szkó$ ('rodki &nansowe i! instytucje/osoby 
nimi dysponuj#ce), 

-
re uko(czy$y kurs dla SORE (a!nie s# pracow-
nikami instytucji wspieraj#cych) – jak zosta-
n# wykorzystane ich umiej%tno'ci,

-
cjonalne (dotycz#ce szko$y jako organizacji) 
i! indywidualne (poszczególnych nauczycie-
li ró"nych specjalno')), tzn. jak zadba) o!to, 
aby nie zmarginalizowa) lub nie zaniecha) 
dzia$a( w!zakresie przedmiotowego doradz-
twa metodycznego, 

-
chanizmów monitorowania efektywno'ci 
wdra"anego systemu wspomagania rozwo-
ju szkó$.

Obecnie funkcjonuj#cy system doskonalenia 
nauczycieli i!wspomagania szkó$ wymaga zmiany 
zorientowanej na!popraw% jego jako'ci i!efektyw-

-
jektu powiatowego (mimo trudno'ci formalno-
-organizacyjnych) potwierdzaj#, "e!sprawdza si% 
koncepcja zmiany polegaj#ca na! dostosowaniu 
oferty wsparcia do zdiagnozowanych, rzeczywi-
stych potrzeb instytucjonalnych (szko$y jako or-
ganizacji) i!indywidualnych (poszczególnych na-
uczycieli pracuj#cych w!konkretnej szkole) oraz 
na!organizowaniu mi%dzyszkolnej wymiany do-
'wiadcze(. 
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Nowelizacja podstawy programowej eduka-
cji wczesnoszkolnej postawi$a przed nauczycie-
lami klas I-III nowe wyzwania. Jednym z!nich 
jest stworzenie optymalnych warunków, dzi%-
ki którym dzieci o!rok m$odsze ni" dotychczas, 
rozpoczynaj#ce szkoln# edukacj% b%d# bez l%ku 
i!w!sposób aktywny podejmowa) nowe dla nich 
wyzwania jako uczniowie klas I. 

Podj%cie nauki szkolnej to! niezwykle wa"-
ny i!trudny moment w!"yciu ka"dego dziecka. 
W!tym czasie rozpoczyna si% proces adaptacji, 
podczas którego nast%puje dostosowanie za-
chowa( jednostki do nieznanych dot#d sytuacji 

-
te podczas pierwszych kontaktów z!nowym oto-
czeniem spo$ecznym maj# kluczowe znaczenie 
dla dalszego rozwoju dziecka. Okres adaptacji 
mo"e trwa) krótko i!mie) $agodny przebieg lub 
bardzo d$ugo i!mie) negatywny wp$yw na!edu-
kacj%, kontakty spo$eczne, a! w! konsekwencji 

rozwój poznawczy i!emocjonalno – spo$eczny. 
Aby do'wiadczenia zdobyte w!tym czasie przez 

dziecko mog$y przyczyni) si% do jego prawid$o-
wego rozwoju, konieczna jest wspó$praca nauczy-

trwania tego procesu, jego przebieg i!efekty zale"# 
mi%dzy innymi od baga"u do'wiadcze( dziecka – 
poziomu jego wiadomo'ci, umiej%tno'ci, postaw 
rodziców, nauczycieli i! warunków 'rodowiska, 
w!którym ono funkcjonuje. 

Nasze do'wiadczenia zwi#zane z! przebywa-
niem w!nowym 'rodowisku prawie zawsze budz# 
niepokój, czasem l%k i!nie zawsze wi#"# si% z!rado-
snymi prze"yciami. Jest to!wi%c tym bardziej okres 
trudny dla dziecka 6 – letniego.

W! procesie przystosowania psychospo-
$ecznego dominuj#cym rodzajem aktyw-
no'ci powinna by) zabawa. Zapewnia ona 
poczucie bezpiecze(stwa, towarzyszy jej ra-
dosne o"ywienie i! mo"e jednocze'nie s$u-

Innowacyjne dzia%ania nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie 
adaptacji dziecka do warunków szkolnych
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"y) celom edukacyjnym. Na! pocz#tku pobytu  
dziecka w! nowym 'rodowisku powinny to! by) 
w!szczególno'ci zabawy integracyjne stwarzaj#ce 
dobry klimat, przyjazn# atmosfer% – takie, któ-
re pozwol# na!dok$adne zdiagnozowanie dziecka 
pod k#tem jego gotowo'ci szkolnej, stopnia roz-
woju spo$eczno – emocjonalnego. 

Pierwsze kontakty z! nowymi kolegami, na-
uczycielami i! 'rodowiskiem powoduj# wiele 
trudnych sytuacji, którym nie zawsze potra&# 
sprosta) zarówno dzieci jak i! rodzice. Ich wie-
dza, do'wiadczenia z! dzieci(stwa, aktywno') 
zawodowa i! wiele innych czynników sprawiaj#, 
"e!pomimo stara( i!dobrych intencji nie pomaga-
j# oni swoim dzieciom. Obawy, którymi dziel# si% 
z!dzie)mi staj# si% samosprawdzaj#c# si% przepo-
wiedni#, a!okres adaptacji przed$u"a si% i!dziecko 
gromadzi do'wiadczenia nie zawsze sprzyjaj#ce 
jego prawid$owemu rozwojowi.

Od wrze'nia 2009 roku w! klasach I! roz-
pocz%$y edukacj% szkoln# równie" dzieci  

-
ca z! dzieckiem o! rok m$odszym stanowi nie-
$atwe wyzwanie. Jest to! zadanie wymagaj#ce 
szczególnych przemy'le( i! przygotowa(. Wy-
maga od nauczycieli wzbogacenia swego warsz-
tatu pracy o! metody i! formy wykorzystywane  
edukacji przedszkolnej oraz innego zaaran"o-
wania sali, co umo"liwi rozwijanie wszystkich 
rodzajów aktywno'ci ma$ego dziecka, zapewni 
przestrze( do zabawy, nauki i!wypoczynku.

Zmiany w!systemie edukacji zwi#zane z!wy-
maganiami nowej podstawy programowej oraz 
nowe wyzwania, przed którymi stan%li nauczy-
ciele klas I-III zainspirowa$y doradców meto-
dycznych edukacji przedszkolnej i!wczesnoszkol-
nej do zainicjowania dzia$a( ukierunkowanych 
na! wypracowanie nowych strategii w! zakresie 
adaptacji dziecka do warunków szkolnych. 

W! roku szkolnym 2009/2010 przy Pracow-
ni Edukacji Przedszkolne i! Wczesnoszkolnej 

i!Kszta$cenia Praktycznego powo$any zosta$ Ze-
-

ków Szkolnych, skupiaj#cy nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i!przedszkolnej. Koordynatora-
mi zespo$u byli doradcy metodyczni Aleksandra 
Proc i!Anna Koralewska. W!ramach prac zespo$u 
podj%te zosta$y dzia$ania o!charakterze innowa-

-

jektu programu adaptacyjnego uwzgl%dniaj#cego 
szereg innowacyjnych rozwi#za( metodycznych, 
sprzyjaj#cych lepszemu przystosowaniu si% dziec-
ka do warunków szkolnych. Wykorzystuj#c cieka-
we pomys$y oraz dotychczasowe do'wiadczenia 
w!zakresie adaptacji nauczyciele pod kierunkiem 
doradców metodycznych zaprojektowali szereg 
optymalnych strategii dzia$a( w!odniesieniu do 
dziecka i! jego rodziców na!rok przed rozpocz%-
ciem edukacji. 

Opracowany projekt programu adaptacyjnego 
uwzgl%dnia dwa etapy. 

Pierwszy z!nich dotyczy wspó$pracy nauczy-
cieli wczesnoszkolnych z! przedszkolnymi. Jest 
to! okres sprzyjaj#cy zainicjowaniu wspó$pracy 
nauczycieli obu grup w!kierunku adaptacji dziec-
ka, ale tak"e integracji wychowanków, nauczycieli 
przedszkola i!szko$y, oraz rodziców. Skonstruowa-
no szczegó$owy plan wspó$pracy w!okresie wcze-
snej adaptacji w!ci#gu ca$orocznego pobytu dziec-
ka w!grupie pi%ciolatków. 

Harmonogram wspó$pracy obejmuje mi%-
dzy innymi:

których przedstawiane zostaj# za$o"enia progra-
mu adaptacyjnego oraz plan dzia$a( wynikaj#cy 
z!podj%tej wspó$pracy,

-
serwacj# przez dzieci przedszkolne zaj%) i! im-
prez organizowanych w!szkole np. uroczysto'ci 
'lubowania klas I; zaj%) sportowych, wernisa"y 
artystycznych, ró"nego rodzaju konkursów, pik-
ników jesiennych itp.,

organizowanych na! terenie szko$y np. zaj%cia 
otwarte, konkursy plastyczne, recytatorskie, fe-
stiwale piosenki, olimpiady, pikniki, spotkania 
w!ramach „drzwi otwartych”, bale, pokazy, kier-
masze itp.,

-
uczycieli klas III np. obserwacja wykorzystywa-
nych metod i!form pracy, sposobów organizacji 
zaj%), przestrzeni edukacyjnej, k#cików w!któ-
rych zgromadzone zosta$y pomoce rozwijaj#ce 
wszystkie rodzaje aktywno'ci wychowanka; ob-
serwacja dzieci, ich tempa pracy, zaanga"owa-
nia, poziomu wiedzy, umiej%tno'ci, motywacji, 
niepokoj#cych zachowa( podczas ró"nych ro-
dzajów aktywno'ci w!czasie zabaw dowolnych, 
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dydaktycznych, czynno'ci samoobs$ugowych, 
zabaw w!ogrodzie oraz dodatkowych zaj%);

przez nauczycieli przedszkola    z!udzia$em na-
uczycieli wczesnoszkolnych, prezentacj% kart ob-
serwacji obowi#zuj#cych w!grupie 5 – 6 latków,

udzia$em nauczycieli ze szko$y na! podstawie 
wcze'niej opracowanych scenariuszy podczas 
których dzieci poznaj# przysz$ych nauczycieli 
szkolnych, obserwacj% ró"nic jakie zasz$y w!roz-
woju poszczególnych dzieci w!zakresie wiedzy, 
umiej%tno'ci i!postaw.

edukacji wczesnoszkolnej podejmowanych wobec 
dziecka sze'cioletniego rozpoczynaj#cego nauk% 
w!szkole we wspó$pracy ze wszystkimi pracow-
nikami szko$y (w! szczególno'ci z! zespo$em na-
uczycieli pracuj#cych z! dzie)mi podczas zaj%) 
zintegrowanych, pozalekcyjnych, jak i! poza za-
j%ciami – nauczyciel 'wietlicy, biblioteki szkolnej 
oraz osobami wspieraj#cymi – pedagog szkolny, 
psycholog itp.). O!terminie ko(cowym tego etapu 
decydowa) b%d# nauczyciele w!zale"no'ci od pro-
wadzonych obserwacji dotycz#cych przystosowa-
nia psychospo$ecznego uczniów. 

W! planie tym nie brak równie" dzia-
$a( podejmowanych we wspó$pracy z! rodzi-
cami, którzy stanowi# wa"ne ogniwo w! trój-
stronnym uk$adzie edukacji ma$ego dziecka, 
szczególnie w! okresie adaptacyjnym. Aktyw-
ny udzia$ rodziców w! procesie adaptacji dziec-
ka jest podyktowany jego potrzebami, jak rów-
nie" wynika z! za$o"e( podstawy programowej   
i!innych przepisów prawa o'wiatowego, które sil-
nie eksponuj# ich 'wiadomy udzia$    w! proce-
sie edukacji.

W! roku szkolnym 2010/2011 projekt zosta$ 
wdro"ony w! "ycie w! zaproszonych do wspó$-
pracy przedszkolach i! szko$ach podstawowych 

-
radcami nauczyciele obu wspomnianych grup 
na! bazie przygotowanego wcze'niej przyk$ado-
wego programu z!wypracowanym harmonogra-
mem wspó$pracy opracowali szczegó$owy plan 
dzia$a(, dostosowany do warunków konkret-
nych szkó$ i! przedszkoli. Uczestniczy$y w! nim: 
Szko$a Podstawowa nr 30 i!Przedszkola Miejskie  

-
$a Podstawowa nr 33 i! Przedszkola Miejskie 

nr 171, 206, 164; Szko$a Podstawowa nr 55 
i! Przedszkola Miejskie nr 153, 202, 109; Szko-
$a Podstawowa nr 184 i! Przedszkola Miej-
skie nr 231, 97, Szko$a Podstawowa nr 166  
i!Przedszkola Miejskie nr 105, 110, Szko$a Pod-
stawowa nr 114 i! Przedszkola Miejskie nr 227, 
107, 163, 183. Nauczyciele uczestnicz#cy w!pro-
jekcie dokonali niezb%dnych mody&kacji progra-

mo"liwo'ci wspó$pracuj#cych placówek, wzbo-
gacaj#c o!nowe pomys$y i!konkretne rozwi#zania 
metodyczne. 

W!roku szkolnym 2011/2012, z!chwil# pój'cia 
dzieci do klas pierwszych rozpocz#$ si% planowa-
ny II etap realizacji projektu, okres tzw. adaptacji 
w$a'ciwej, realizowany przez nauczycieli szkó$. 

-
towali przyk$ady podj%tych do tej pory dzia$a( 
na! zorganizowanej przez doradców metodycz-
nych w!tym celu konferencji. Przedstawili ciekawe 
rozwi#zania organizacyjne dotycz#ce obustronnej 
wspó$pracy, innowacyjne pomys$y spotka( anga-
"uj#cych dzieci, rodziców i!nauczycieli np.: „Noc  
w!szkole z!udzia$em przedszkolaków”, „Olimpiada 

-
-

wiarenk# dla rodziców”, wspólne wycieczki, pik-
niki organizowane przez nauczycieli przedszkoli 
i! szkó$ np. „Weso$a zabawa w!wiosce india(skiej 
Tatanka”, warsztaty artystyczne dla dzieci przed-
szkolnych i!ich rodziców organizowane na!terenie 
szkó$, ciekawy system wspó$pracy nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej z!nauczycielami ca$ej szko$y 
– IV – VI, z!bibliotek#, 'wietlic# szkoln# itp. 

Zwrócono uwag% na! efekty tych dzia$a(. 
Stwierdzono, "e! je'li jest to! system uporz#dko-
wanych, zaplanowanych na!du"o wcze'niej, sys-
tematycznie podejmowanych dzia$a( we wspó$-
pracy nauczycieli przedszkoli – szkó$, dyrektorów 
tych"e placówek, rodziców dzieci to!w!znacz#cy 
sposób dzia$ania te u$atwiaj# dzieciom pokona-
nie progu szkolnego. Sprzyjaj# one nie tylko w$a-
'ciwej – szybkiej adaptacji dziecka ale tak"e s$u"# 
promocji przedszkoli i!szkó$ w!najbli"szym 'ro-
dowisku. Pozwalaj# dzieciom, a!tak"e ich rodzi-
com na!podj%cie 'wiadomej decyzji przy wyborze 
szko$y. Przekonuj# rodziców oraz dzieci o!celo-
wo'ci podj%cia nauki w!klasie I!o!rok wcze'niej, 
w!wieku 6 lat. 

 Podczas spotka( nauczyciele maj# mo"liwo') 

Z o!rodków doskonalenia nauczycieli 
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wymienia) swoje do'wiadczenia, wzbogacaj# 
swój warsztat pracy, zdobywaj# nowe do'wiad-
czenia, gromadz# spostrze"enia w!zakresie aran-
"acji sal do zaj%) i! innych pomieszcze( szko$y, 
nauczyciele inspiruj# si% nawzajem do podejmo-
wania innowacyjnych dzia$a( zarówno na!tere-
nie przedszkoli jak i!szkó$. Spo$eczno') szko$y, 
a! tak"e przedszkola poddawana jest proceso-
wi integracji.

Szko$y znaj#c potrzeby dzieci i! rodziców 
w!odpowiedni sposób przygotowuj# si% do ich 
przyj%cia. Projektuj# dla nich ofert% zaj%) wspie-
raj#cych (zaj%cia prowadzone przez specjali-
stów – logopedów, psychologów, terapeutów) 
oraz wiele propozycji zaj%) rozwijaj#cych szcze-
gólne uzdolnienia i!zainteresowania przysz$ych 
uczniów. 

Podj%te dzia$ania wp$ywaj# na! efektywniej-
szy proces kszta$cenia dzieci. Nauczyciele po-
znaj# wcze'niej sposób ich funkcjonowania 
w! 'rodowisku przedszkolnym, orientuj# si%  
w! ich sposobie pracy, posiadanych wiado-
mo'ciach i!  umiej%tno'ciach, s# lepiej przy-
gotowani do prowadzenia zaj%) z! zastoso-
waniem indywidualizacji pracy. Sprzyja 
temu mo"liwo') wcze'niejszego obserwowa-
nia rozwoju dziecka i! analiza diagnozy peda-

gogicznej dokonywanej podczas wizyt w!przed-
 

z!do'wiadcze( nauczycieli przedszkola pracuj#-
cych dotychczas z!dzieckiem 6 – letnim sprzy-
ja wzbogacaniu warsztatu pracy o!umiej%tno') 
diagnozowania dziecka i! wp$ywa na! spójno') 
oddzia$ywa(. Wcze'niejsze poznanie dziec-
ka, jego rozwoju na! podstawie obserwacji  
w!'rodowisku w!którym czuje si% ono bezpiecz-
ne (w!przedszkolu) to!niezwykle istotny element 

tym dzia$aniom dzieci rozpoczynaj#ce nauk% 
w! szkole od samego pocz#tku roku szkolnego 
obj%te zostan# odpowiedni# opiek#.

Obecnie monitorowane s# dalsze dzia-
$ania wynikaj#ce ze szczegó$owych planów  
II etapu procesu adaptacji realizowanego w!szko-

 
I! z! innymi nauczycielami edukacji wczesnosz-
kolnej, nauczycielami ucz#cymi w! klasach  
 IV – VI – j%zyka angielskiego, informatyki, re-
ligii, 'wietlicy szkolnej i! biblioteki oraz pozo-
sta$ymi pracownikami szko$y. Zaplanowano 
upowszechnianie najciekawszych rozwi#za( or-
ganizacyjnych i!metodycznych podczas ró"nych 
form doskonalenia nauczycieli oraz w!publikacji 
zwi#zanej z!adaptacj# dziecka. 

Z o!rodków doskonalenia nauczycieli 
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DODATKOWA UMOWA O!PRAC" 
NAUCZYCIELA A!INFORMACJA Z!KRK 
1 wrze!nia 2014" r. zosta#a zawarta dodatkowa umow$ o" prac$ z" nauczycie-
lem na" jeden rok szkolny. Jest to" nauczyciel bez wymaganych kwalifikacji, 
na"zatrudnienie którego zgod$ wyrazi# organ sprawuj%cy nadzór pedagogicz-
ny. Czy w"takim przypadku nauczyciel mia# obowi%zek przed#o&enia informacji 
o"niekaralno!ci z"Krajowego Rejestru Karnego. Nauczyciel ten jest zatrudniony 
w"tej samej szkole na"podstawie umowy o"prac$ czas nieokre!lony od 2009"r. 
zgodnie z"wymaganymi kwalifikacjami.

Przepisy Karty Nauczyciela1 stanowi!, "e#nie mo"na nawi!za$ sto-
sunku pracy z#nauczycielem, który nie spe%nia warunków, o#których 
mowa w#art. 10 ust. 5 pkt 2-5 tej ustawy. Stosunek pracy mo"na za-
tem nawi!za$ z#nauczycielem, który:
1)  ma pe%n! zdolno&$ do czynno&ci prawnych i#korzysta z#praw pu-

blicznych;
2)  nie toczy si' przeciwko niemu post'powanie karne, dyscyplinarne 

lub o#ubezw%asnowolnienie;
3) nie by% karany za przest'pstwo pope%nione umy&lnie;
4)  ma kwali(kacje wymagane do zajmowania danego stanowiska 

(z#wyj!tkiem zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwali(-
kacji za zgod! organu sprawuj!cego nadzór pedagogiczny).

Zgodnie z# art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela, w# celu potwierdze-
nia spe%niania warunku niekaralno&ci za przest'pstwo pope%nione 
umy&lnie, nauczyciel, przed nawi!zaniem stosunku pracy, jest obo-
wi!zany przedstawi$ dyrektorowi szko%y informacj' z# Krajowego 
Rejestru Karnego.
W#przedstawionym w#pytaniu stanie faktycznym, stosunek pracy z#na-
uczycielem bez wymaganych kwali(kacji, zosta% zawarty po#wcze&niej-
szym uzyskaniu zgody organu sprawuj!cego nadzór pedagogiczny. 
Przepis art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, stanowi bowiem, "e#je"eli nie 
ma mo"liwo&ci zatrudnienia osoby posiadaj!cej wymagane kwali(ka-
cje, mo"na za zgod! organu sprawuj!cego nadzór pedagogiczny za-
trudni$ nauczyciela, który nie spe%nia warunku wymienionego w#art. 
10 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy, tj, nie posiada kwali(kacji wymaganych do 
zajmowania danego stanowiska. Do nauczycieli zatrudnionych bez wy-
maganych kwali(kacji nie stosuje si' przepisów dotycz!cych awansu 
zawodowego, a#dla celów p%acowych nauczyciele ci s! traktowani jak 
nauczyciele sta"y&ci. Dlatego te" nawi!zany z#nauczycielem bez kwali-
(kacji stosunek pracy ma charakter odr'bnego stosunku pracy, co ozna-
cza, "e#w#my&l powo%anego wy"ej art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela, przed 
jego nawi!zaniem nauczyciel powinien przedstawi$ dyrektorowi szko%y 
informacj' z#Krajowego Rejestru Karnego. Nie ma w#tym przypadku 
znaczenia fakt, i" nauczyciel jest ju" zatrudniony w#tej szkole zgodnie 
z#kwali(kacjami na#podstawie umowy o#prac' na#czas nieokre&lony.

W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, nauczyciel 
przed nawi!zaniem odr'bnego stosunku pracy ze szko%! bez 
wymaganych kwali(kacji ma obowi!zek przedstawi$ dyrektoro-
wi szko%y informacj' z Krajowego Rejestru Karnego. Od 1 lipca 
2014 r. op%ata za wydanie takiego za&wiadczenia zosta%a zmniej-
szona i wynosi 30 z% (poprzednio 50 z%).

[krótko mówi%c]

OSOBA PE#NOLETNIA  
W SZKOLE DLA M"ODZIE#Y
Czy do klasy pierwszej publicznej zasadniczej szko#y zawodowej, dyrektor 
szko#y mo&e przyj%' osob$ pe#noletni%, tegorocznego absolwenta gimnazjum, 
który w marcu 2014 r. uko(czy# 18 lat? 

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie o&wiaty2, nauka jest obo-
wi!zkowa do uko)czenia 18. roku "ycia. Fakt, i" pe%noletni absol-
went gimnazjum nie podlega ju" obowi!zkowi szkolnemu, nie unie-
mo"liwia nauki w szkole dla m%odzie"y. Ucze), który uko)czy% 18 lat 
mo"e kontynuowa$ nauk' zarówno w ogólnodost'pnej szkole po-
nadgimnazjalnej, jak i w szkole dla doros%ych. Przepisy prawa o&wia-
towego nie zawieraj! zapisów uniemo"liwiaj!cych uczniowi pe%no-
letniemu ucz'szczanie do szko%y ponadgimnazjalnej dla m%odzie"y. 
W my&l przepisów ustawy o systemie o&wiaty3, do klasy pierwszej pu-
blicznej szko%y ponadgimnazjalnej (w tym zasadniczej szko%y zawodo-
wej) przyjmuje si' kandydatów, którzy:
1) maj! &wiadectwo uko)czenia gimnazjum;
2)  w przypadku kandydatów do szko%y prowadz!cej kszta%cenie za-

wodowe – maj! za&wiadczenie lekarskie zawieraj!ce orzeczenie 
o braku przeciwwskaza) zdrowotnych do podj'cia praktycznej 
nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie bada) 
lekarskich kandydatów do szkó% ponadgimnazjalnych lub wy"-
szych, uczniów tych szkó%, studentów i uczestników studiów dok-
toranckich.

W&ród ustawowych kryteriów rekrutacji do szkó% ponadgimnazjal-
nych nie wyst'puje wiek kandydata. 
Jednocze&nie nale"y zaznaczy$, "e  stosownie do art. 20a ust. 2a 
ustawy o systemie o&wiaty, o przyj'ciu dziecka do publicznego 
przedszkola oraz dzieci, m%odzie"y i osób pe%noletnich do publicz-
nych szkó% 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 wyj!tkiem 
przypadków przyj'cia dzieci i m%odzie"y zamieszka%ych w obwo-
dzie publicznej szko%y podstawowej i publicznego gimnazjum, któ-
re s! przyjmowane z urz'du.

Prawo na co dzie!



68

Prawo na co dzie!

Przepisy prawa o&wiatowego nie zawieraj! zapisów uniemo"li-
wiaj!cych osobie pe%noletniej ucz'szczanie do szko%y ponadgim-
nazjalnej dla m%odzie"y. Nie ma przeciwwskaza) aby ucze) pe%-
noletni, absolwent gimnazjum, móg% ubiega$ si' o przyj'cie do 
klasy pierwszej zasadniczej szko%y zawodowej. O przyj'ciu oso-
by pe%noletniej do publicznej szko%y ponadgimnazjalnej, w tym 
do klasy pierwszej, w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

[krótko mówi%c]

PRZED#U$ENIE OKRESU NAUKI 
UCZNIOWI NIEPE"NOSPRAWNEMU
Czy w" my!l przepisów obowi%zuj%cego rozporz%dzenia w" sprawie ramowych 
planów nauczania, przed#u&enie okresu nauki uczniowi niepe#nosprawnemu 
jest mo&liwe wy#%cznie w"ostatniej klasie danego etapu edukacyjnego?

Przepisy rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z#dnia z#dnia 
7 lutego 2012#r. w#sprawie ramowych planów nauczania w#szko%ach 
publicznych4 stanowi!, "e# dla uczniów niepe%nosprawnych oraz 
uczniów szkó% w#zak%adach poprawczych i#schroniskach dla nielet-
nich mo"na przed%u"y$ okres nauki na#ka"dym etapie edukacyjnym 
o#jeden rok, zwi'kszaj!c proporcjonalnie wymiar godzin obowi!z-
kowych zaj'$ edukacyjnych. Decyzj' o# przed%u"eniu okresu na-
uki uczniowi niepe%nosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, 
po#uzyskaniu pozytywnej opinii zespo%u, którego zadaniem jest pla-
nowanie i#koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, o#którym mowa w#przepisach w#sprawie za-
sad udzielania i#organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w#publicznych przedszkolach, szko%ach i#placówkach5, oraz zgody 
rodziców ucznia.
Decyzj' o#przed%u"eniu okresu nauki uczniowi niepe%nosprawnemu 
podejmuje si' nie pó*niej ni":
1)  w#przypadku szko%y podstawowej – do ko)ca lutego danego roku 

szkolnego odpowiednio w#klasie III i#klasie VI;
2)  w# przypadku gimnazjum oraz szko%y ponadgimnazjalnej – do 

ko)ca lutego w#ostatnim roku nauki w#gimnazjum lub szkole po-
nadgimnazjalnej.

Bior!c powy"sze pod uwag', decyzja o#wyd%u"eniu danemu ucznio-
wi etapu edukacyjnego mo"e zosta$ podj'ta w#trakcie realizacji da-
nego etapu edukacyjnego (nie tylko w#ostatnim roku nauki na#da-
nym etapie edukacyjnym), przy zachowaniu zasady, "e#na#ka"dym 
etapie edukacyjnym okres nauki mo"na przed%u"y$ o# jeden rok, 
z#uwzgl'dnieniem przepisów okre&laj!cych, do którego roku "ycia 
mo"e by$ prowadzone kszta%cenie specjalne uczniów w#danym eta-
pie edukacyjnym6. 

Decyzja o#wyd%u"eniu uczniowi niepe%nosprawnemu etapu edu-
kacyjnego mo"e zosta$ podj'ta nie tylko w#ostatnim roku nauki 
na#danym etapie edukacyjnym, ale równie" w#trakcie realizacji 
danego etapu edukacyjnego, przy zachowaniu zasady, "e#na#ka"-
dym etapie edukacyjnym okres nauki mo"na przed%u"y$ o#jeden 
rok oraz z#uwzgl'dnieniem przepisów okre&laj!cych, do którego 
roku "ycia mo"e by$ prowadzone kszta%cenie specjalne uczniów 
w#danym etapie edukacyjnym.

[krótko mówi%c]

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 
A!URLOP RODZICIELSKI
Nauczycielka 1.09.2011"r. rozpocz$#a sta& na"stopie( nauczyciela dyplomowa-
nego. Od 23.12.2013"r. do dnia 22.06.2014"r. przebywa na"urlopie macierzy(-
skim i"dodatkowym urlopie macierzy(skim. Od 23.06.2014"r. wróci#a do pracy, 
a" z" 8 tygodni urlopu rodzicielskiego korzysta ojciec dziecka. Nauczycielka 
chcia#aby skorzysta' z" pozosta#ej cz$!ci urlopu rodzicielskiego (18 tygodni) 
i"w"tym czasie pracowa' na"pó# etatu. Czy w"okresie pracy na"pó# etatu i"korzy-
stania z"urlopu rodzicielskiego mo&e dalej kontynuowa' sta&? Czy w"takiej sytu-
acji sta& ulegnie przesuni$ciu tylko o"czas urlopu macierzy(skiego – 182 dni?  
Czy w"przypadku skorzystania przez nauczycielk$ z"wszystkich przys#uguj%cych 
jej urlopów, tj. macierzy(skiego, dodatkowego macierzy(skiego i" rodziciel-
skiego (w"sumie 364 dni przy urodzeniu jednego dziecka) i"ewentualnie kilku 
dni zwolnienia lekarskiego przed porodem, sta& nale&a#oby odby' od pocz%tku, 
w"zwi%zku z"nieobecno!ci% d#u&sz% ni& rok?

Przepisy Karty Nauczyciela stanowi!,7 "e# przez sta" rozumie si' 
okres zatrudnienia nauczyciela w#przedszkolach, szko%ach, placów-
kach 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 obowi!zkowego wymiaru zaj'$, rozpocz'tego i#realizowanego 
w#trybie i#na#zasadach okre&lonych w#przepisach rozdzia%u 3a Kar-
ty Nauczyciela.
Jednocze&nie w#my&l art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela, w#przypadku 
nieobecno&ci nauczyciela w#pracy z#powodu czasowej niezdolno&ci 
do pracy wskutek choroby, zwolnienia z#obowi!zku &wiadczenia pracy 
lub urlopu innego ni" urlop wypoczynkowy, trwaj!cej nieprzerwanie 
d%u"ej ni" miesi!c, sta" ulega przed%u"eniu o#czas trwania tej nieobec-
no&ci. W#przypadku nieobecno&ci d%u"szej ni" rok nauczyciel obowi!-
zany jest do ponownego odbycia sta"u w#pe%nym wymiarze.
Zgodnie z#przepisami Kodeksu pracy8, pracownik mo"e %!czy$ ko-
rzystanie z#  urlopu rodzicielskiego z#wykonywaniem pracy u#pra-
codawcy udzielaj!cego tego urlopu w#wymiarze nie wy"szym ni" 
po%owa pe%nego wymiaru czasu pracy; w#takim przypadku urlopu 
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rodzicielskiego udziela si' na#pozosta%! cz'&$ wymiaru czasu pracy.
Bior!c pod uwag' stan faktyczny przedstawiony w#pytaniu, je"eli 
nauczycielka po#wykorzystaniu urlopu macierzy)skiego i#dodatko-
wego urlopu macierzy)skiego b'dzie %!czy%a urlop rodzicielski z#wy-
konywaniem pracy w#szkole w#wymiarze po%owy etatu, mo"e kon-
tynuowa$ sta" na#stopie) nauczyciela dyplomowanego. W#&wietle 
bowiem przedstawionej wy"ej de(nicji, wymagany wymiar zatrud-
nienia w#okresie sta"u nauczyciela, to#co najmniej 1/2 obowi!zko-
wego wymiaru zaj'$. Zatem sta" na#stopie) nauczyciela dyplomowa-
nego, w#przypadku nauczycielki, o#której mowa w#pytaniu, ulegnie 
przed%u"eniu o#okres przebywania nauczycielki na#urlopie macie-
rzy)skim i#dodatkowym urlopie macierzy)skim.
Problem poruszony w#drugiej cz'&ci pytania budzi wiele obaw na-
uczycieli korzystaj!cych z# urlopów rodzicielskich, którzy jedno-
cze&nie s! w# trakcie sta"u na# stopie) nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego. Sprawa nauczycieli korzystaj!cych z#urlopów 
zwi!zanych z#rodzicielstwem i#staraj!cych si' o#awans na#kolejny 
stopie) awansu, by%a przedmiotem interpelacji poselskiej nr SPS-
023-26589/14 skierowanej do ministra edukacji narodowej.
W# odpowiedzi na# powy"sz! interpelacj', og%oszonej 25 czerwca 
2014# r., podsekretarz stanu w# Ministerstwie Edukacji Narodowej 
przedstawi% nast'puj!ce wyja&nienia:
„Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z!dnia 26 stycznia 1982!r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z!2014!r. poz. 191) w!przypadku nieobecno"ci na-
uczyciela w!pracy z!powodu czasowej niezdolno"ci do pracy wskutek 
choroby, zwolnienia z!obowi#zku "wiadczenia pracy lub urlopu innego 
ni$ urlop wypoczynkowy, trwaj#cej nieprzerwanie d%u$ej ni$ miesi#c, 
sta$ ulega przed%u$eniu o!czas trwania tej nieobecno"ci. W!przypadku 
nieobecno"ci d%u$szej ni$ rok nauczyciel obowi#zany jest do ponowne-
go odbycia sta$u w!pe%nym wymiarze. 
Zgodnie z!powy$szym ka$da ponadmiesi&czna (ale nie d%u$sza ni$ 
rok) ww. nieobecno"' nauczyciela przed%u$a jego sta$ o!czas nieobec-
no"ci. Nieobecno"ci nie nale$y sumowa'. Okres urlopu wypoczynko-
wego nie jest zaliczany do ww. nieobecno"ci. 
Ponadto uprzejmie informuj&, $e! na! podstawie art. 91c ust. 1 ww. 
ustawy osoby zatrudnione na!stanowisku nauczyciela podlegaj# prze-
pisom ustawy Kodeks pracy w!zakresie uprawnie( pracowników zwi#-
zanych z! rodzicielstwem. Dlatego w! przypadku urodzenia jednego 
zdrowego dziecka nauczycielce przys%uguje obligatoryjnie 20 tygodni 
urlopu macierzy(skiego oraz fakultatywnie: bezpo"rednio po!urlopie 
macierzy(skim do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzy(skiego 
i! bezpo"rednio po! dodatkowym urlopie wykorzystanym w! pe%nym 
wymiarze – do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przy czym urlop 
rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie wi&cej ni$ w!trzech 
cz&"ciach, z!których $adna nie mo$e by' krótsza ni$ 8 tygodni, przy-
padaj#cych bezpo"rednio jedna po!drugiej – w!wymiarze wielokrot-
no"ci tygodnia.
W!przypadku ci#$y mnogiej wymiar obligatoryjnego urlopu macie-
rzy(skiego oraz dodatkowego urlopu macierzy(skiego jest odpowied-

nio wy$szy. Po! wykorzystaniu urlopów: macierzy(skiego, dodatko-
wego urlopu macierzy(skiego oraz urlopu rodzicielskiego pracownik 
zatrudniony przez okres co najmniej 6!miesi&cy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w!celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
do 36!miesi&cy, nie d%u$ej ni$ do osi#gniecia przez dziecko 5. roku 
$ycia. 
Maj#c powy$sze na!uwadze, nale$y stwierdzi', $e!nauczycielka odby-
waj#ca sta$ oraz korzystaj#ca z!wszelkich uprawnie( wynikaj#cych 
z!macierzy(stwa w!przypadku nieobecno"ci d%u$szej ni$ rok mo$e by' 
zobowi#zana do ponownego odbycia sta$u w!pe%nym wymiarze. Na-
le$y jednak zauwa$y', i$ w!przepisach powszechnych ustawodawca 
przewidzia% sytuacje, w!których pracownik z!okre"lonych powodów, 
pomimo korzystania z!urlopów zwi#zanych z!rodzicielstwem, mo$e 
korzysta' z!uprawnie( pracowniczych, które przys%uguj# pracowni-
kom czynnym zawodowo. Zgodnie z! art. 1821 § 5-6 oraz 1821a § 
6 Kodeksu pracy pracownik mo$e %#czy' korzystanie z!dodatkowego 
urlopu macierzy(skiego lub urlopu rodzicielskiego z!wykonywaniem 
pracy u!pracodawcy udzielaj#cego tego urlopu w!wymiarze nie wy$-
szym ni$ po%owa pe%nego wymiaru czasu pracy. W!takim przypad-
ku dodatkowego urlopu macierzy(skiego lub urlopu rodzicielskiego 
udziela si& na!pozosta%# cz&"' wymiaru czasu pracy. Podj&cie pracy 
nast&puje na!pisemny wniosek pracownika, sk%adany w!terminie nie 
krótszym ni$ 14 dni przed rozpocz&ciem wykonywania pracy, w!któ-
rym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który 
zamierza %#czy' korzystanie z!dodatkowego urlopu macierzy(skiego 
lub urlopu rodzicielskiego z!wykonywaniem pracy. 
Pracodawca uwzgl&dnia wniosek pracownika, chyba $e! nie jest 
to!mo$liwe ze wzgl&du na!organizacj& pracy lub rodzaj pracy wykony-
wanej przez pracownika.
O!przyczynie odmowy uwzgl&dnienia wniosku pracodawca informuje 
pracownika na!pi"mie. Ponadto, w!my"l z!art. 1862 § 1 Kodeksu pracy, 
w!czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podj#' prac& 
zarobkow# u!dotychczasowego lub innego pracodawcy, je$eli nie wy-
%#cza to!mo$liwo"ci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Sto-
sownie do art. 1827 § 1 ww. ustawy pracownik uprawniony do urlopu 
wychowawczego mo$e z%o$y' pracodawcy pisemny wniosek o!obni$e-
nie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie ni$szego ni$ po%owa 
pe%nego wymiaru czasu pracy w!okresie, w!którym móg%by korzysta' 
z! takiego urlopu. Pracodawca jest zobligowany uwzgl&dni' wniosek 
pracownika. 
Reasumuj#c, zgodnie z!obowi#zuj#cymi przepisami nauczycielka od-
bywaj#ca sta$ na!kolejny stopie( awansu zawodowego, w!przypadku 
wykonywania w!okre"lonym czasie pracy w!wymiarze co najmniej po-
%owy etatu, ma mo$liwo"' jego kontynuowania. 
Ponadto uprzejmie informuj&, i$ w!procedowanym obecnie projekcie 
ustawy o!zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw przewidziana jest nowelizacja art. 9d ust. 5 ustawy Karta Na-
uczyciela i!dodanie przepisu, zgodnie z!którym w!przypadku nieobec-
no"ci w!pracy nauczyciela z!powodu urlopu macierzy(skiego, urlopu 
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na!warunkach urlopu macierzy(skiego, dodatkowego urlopu macie-
rzy(skiego, dodatkowego urlopu na!warunkach urlopu macierzy(skie-
go, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego sta$ ulegnie prze-
d%u$eniu o!czas trwania tej nieobecno"ci. )#czny czas nieobecno"ci 
w!pracy z!powodu korzystania z!tych urlopów oraz z!powodu czaso-
wej niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, zwolnienia z!obowi#zku 
"wiadczenia pracy lub urlopu innego ni$ urlop wypoczynkowy nie mo-
$e by' jednak d%u$szy ni$ rok i!6!miesi&cy.”

W#przypadku %!czenia przez nauczyciela urlopu rodzicielskiego 
z#wykonywaniem pracy w#szkole w#wymiarze po%owy etatu, mo-
"e on kontynuowa$ sta" na#stopie) nauczyciela dyplomowanego. 
Sta" ulegnie przed%u"eniu o#czas trwania nieobecno&ci spowo-
dowanej urlopem macierzy)skim i#dodatkowym urlopem ma-
cierzy)skim. 
Nauczycielka, o#której mowa w#pytaniu, odbywaj!ca sta" oraz 
korzystaj!ca z#wszelkich uprawnie) wynikaj!cych z#macierzy)-
stwa, poprzedzonych zwolnieniem lekarskim, w#przypadku nie-
obecno&ci d%u"szej ni" rok b'dzie zobowi!zana do ponownego 
odbycia sta"u w#pe%nym wymiarze.

[krótko mówi%c]

PRZEKSZTA#CENIE STOSUNKU  
PRACY NAUCZYCIELA
Nauczycielka gimnazjum zatrudniona w"pe#nym wymiarze godzin na"podsta-
wie umowy o"prac$ na"czas nieokre!lony, uzyska#a w"dniu 26 lipca 2014"r. akt 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W"dniu 7 sierpnia 2014"r. urodzi#a 
dziecko i"korzysta z"urlopu macierzy(skiego. Z"jakim dniem nale&y przekszta#-
ci' stosunek pracy nauczycielki, czy mo&na tego dokona' dopiero po"powrocie 
nauczycielki z"urlopu macierzy(skiego? 

Zgodnie z#przepisami Karty Nauczyciela9, stosunek pracy nauczyciela 
nawi!zany na#podstawie umowy o#prac' na#czas nieokre&lony prze-
kszta%ca si' w#stosunek pracy na#podstawie mianowania z#pierwszym 
dniem miesi!ca kalendarzowego nast'puj!cego po#miesi!cu, w#któ-
rym nauczyciel uzyska% stopie) nauczyciela mianowanego, o#ile spe%-
nione s! warunki okre&lone w#art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. 
Warunkami zatrudnienia nauczyciela na# podstawie mianowania, 
o#których mowa w#powo%anym wy"ej artykule jest:
1)  posiadanie obywatelstwa polskiego, z#tym "e#wymóg ten nie doty-

czy obywateli pa)stwa cz%onkowskiego Unii Europejskiej, Konfe-
deracji Szwajcarskiej lub pa)stwa cz%onkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o#Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o#Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym;

2)  pe%na zdolno&$ do czynno&ci prawnych i#korzystanie z#praw pu-
blicznych;

3)  nietoczenie si' przeciwko nauczycielowi post'powania karnego 
lub dyscyplinarnego, lub post'powania o#ubezw%asnowolnienie;

4)  niekaranie za przest'pstwo pope%nione umy&lnie;
5)  posiadanie kwali(kacji wymaganych do zajmowania danego sta-

nowiska;
6)  istnienie warunków do zatrudnienia nauczyciela w#szkole w#pe%-

nym wymiarze zaj'$ na#czas nieokre&lony.
Je"eli zatem nauczyciel uzyska% stopie) nauczyciela mianowanego 
w#dniu 26 lipca 2014#r. i#ponadto spe%nia wskazane wy"ej warunki, 
to#jego stosunek pracy na#podstawie umowy o#prac' na#czas nieokre-
&lony przekszta%ci% si' w#stosunek pracy na#podstawie mianowania 
z#dniem 1 sierpnia 2014#r., zgodnie z#zasad!, "e#stosunek pracy prze-
kszta%ca si' z#pierwszym dniem miesi!ca kalendarzowego nast'puj!-
cego po#miesi!cu, w#którym nauczyciel uzyska% stopie) nauczyciela 
mianowanego. 
Fakt, i" nauczycielka, o#której mowa w#pytaniu przebywa na#urlopie 
macierzy)skim nie ma w#tym przypadku znaczenia. Przekszta%cenie 
stosunku pracy nast'puje bowiem z#mocy prawa. Dyrektor szko-
%y na#podstawie art. 10b ust. 5 Karty Nauczyciela jedynie potwier-
dza na# pi&mie przekszta%cenie podstawy prawnej stosunku pracy 
w#zwi!zku z#uzyskaniem przez nauczyciela stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego.

Stosunek pracy, w#sytuacji opisanej w#pytaniu, przekszta%ci% si' 
w#stosunek pracy na#podstawie mianowania z#dniem 1 sierpnia 
2014#r. Przebywanie nauczycielki na#urlopie macierzy)skim nie 
powoduje przesuni'cia terminu przekszta%cenia stosunku pracy.

[krótko mówi%c]

UTWORZENIE STANOWISKA  
WICEDYREKTORA W!ZESPOLE SZKÓ"
Ile oddzia#ów powinien liczy' zespó# szkó# sk#adaj%cy si$ ze szko#y podsta-
wowej i" gimnazjum, aby obligatoryjne utworzy' stanowisko wicedyrektora? 
Statut zespo#u szkó#, przewiduje mo&liwo!' utworzenia stanowiska wicedy-
rektora, nie wskazuje jednak, przy jakiej liczbie oddzia#ów utworzenie tego 
stanowiska jest obligatoryjne. Organ prowadz%cy stoi na"stanowisku, &e"brak 
jest podstawy prawnej do utworzenia stanowiska wicedyrektora, pomimo 
&e"w"ramach zespo#u funkcjonuje 12 oddzia#ów.

W#&wietle przepisów ustawy o#systemie o&wiaty10, w#szkole lub pla-
cówce, w#których zgodnie z#ramowym statutem mo"e by$ utworzo-
ne stanowisko wicedyrektora i#inne stanowiska kierownicze, powie-
rzenia tych stanowisk i#odwo%ania z#nich dokonuje dyrektor szko%y  
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lub placówki, po# zasi'gni'ciu opinii organu prowadz!cego, rady 
szko%y lub placówki oraz rady pedagogicznej.
Przepisy rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z# dnia 
21#maja 2001#r. w#sprawie ramowych statutów publicznego przed-
szkola oraz publicznych szkó%11 ustalaj! zale"no&$ mi'dzy liczb! od-
dzia%ów w#szkole a#istnieniem stanowiska wicedyrektora. 
W#my&l § 12 ust. 1 za%!cznika nr 2 (ramowy statut publicznej szko%y 
podstawowej) do powo%anego wy"ej rozporz!dzenia, w#szkole, która 
liczy co najmniej 12 oddzia%ów, tworzy si' stanowisko wicedyrekto-
ra. Przepis § 14 ust. 1 za%!cznika nr 3 (ramowy statut publicznego 
gimnazjum) do ww. rozporz!dzenia stanowi, i" w#gimnazjum, któ-
re liczy co najmniej 12 oddzia%ów, tworzy si' stanowisko wicedy-
rektora. 
W!pi"miennictwie przewa$a pogl#d, $e!„ustawa o!systemie o"wiaty 
nie okre"la, jak# tre"' nale$y nada' statutowi zespo%u, ani jakie za-
gadnienia nale$y w!nim uwzgl&dni'. Nie ma równie$ podstawy praw-
nej stosowania wprost przepisów ramowych statutów szkó% (placówek) 
publicznych, poniewa$ zespó% szkó%, b&d#c jednostk# organizacyjn#, 
nie jest jednak w!sensie prawnym „szko%#”. Dlatego te$ przepisy usta-
wy o! systemie o"wiaty reguluj#ce tre"' statutu szko%y lub placówki, 
w!szczególno"ci za" art. 60 ust. 1, z!pewn# ostro$no"ci# nale$y stoso-
wa' do statutu zespo%u przez analogi&12.” 
Maj!c na#wzgl'dzie powy"sze stanowisko, jak równie" fakt, "e#roz-
porz!dzenie w#sprawie ramowych statutów publicznego przedszko-
la oraz publicznych szkó% nie zawiera za%!cznika okre&laj!cego ra-
mowy statut zespo%u szkó%, jedynie przez analogi' mo"na rozwa"y$ 
uwzgl'dnienie przepisów ramowych statutów publicznych szkó% 
w# zakresie dotycz!cym tworzenia stanowiska wicedyrektora przy 
liczbie co najmniej 12 oddzia%ów. 

Obowi!zuj!ce przepisy prawa nie okre&laj! minimalnej licz-
by oddzia%ów w#zespole szkó%, przy której obligatoryjne by%oby 
utworzenie stanowiska wicedyrektora szko%y. Jedynie przez ana-
logi' mo"na rozwa"y$ uwzgl'dnienie przepisów ramowych sta-
tutów publicznych szkó% w#zakresie dotycz!cym tworzenia sta-
nowiska wicedyrektora przy liczbie co najmniej 12 oddzia%ów.

[krótko mówi%c]

KWALIFIKACJE DO ETYKI
W"zwi%zku z"nowelizacj% przepisów dotycz%cych zasad organizacji religii i"etyki 
w" szko#ach, przewiduj%c% od 1 wrze!nia 2014" r. obowi%zek zorganizowania 
lekcji etyki nawet dla jednego zainteresowanego ucznia, mam jako dyrektor 
gimnazjum, problem z" pozyskaniem nauczycieli posiadaj%cych wymagane 
kwalifikacje do nauczania etyki. Jakie kwalifikacje mog$ przyj%', jako wystar-
czaj%ce do nauczania tego przedmiotu?

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki okre&la rozporz!dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z#dnia 12#marca 2009#r. w#spra-
wie szczegó%owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
okre&lenia szkó% i#wypadków, w#których mo"na zatrudni$ nauczy-
cieli niemaj!cych wy"szego wykszta%cenia lub uko)czonego za-
k%adu kszta%cenia nauczycieli.13 W#&wietle przepisów tego rozpo-
rz!dzenia, stanowisko nauczyciela etyki mo"e zajmowa$ osoba, 
która uko)czy%a odpowiednio:
1)  studia wy"sze (licencjackie lub magisterskie) na# kierunku 

(specjalno&ci) zgodnym z#nauczanym przedmiotem lub pro-
wadzonymi zaj'ciami, oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne lub

2)  studia wy"sze (licencjackie lub magisterskie) na#kierunku, któ-
rego zakres okre&lony w#standardzie kszta%cenia dla tego kie-
runku studiów w#grupie tre&ci podstawowych i#kierunkowych 
obejmuje tre&ci nauczanego przedmiotu lub prowadzonych za-
j'$, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3)  studia wy"sze (licencjackie lub magisterskie) na# kierunku 
(specjalno&ci) innym, a# ponadto uko)czy%a studia podyplo-
mowe w#zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 
zaj'$, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
opublikowanym w#dniu 16 czerwca 2014#r. na#stronie interne-
towej resortu wynika, "e#„w szko%ach podstawowych, gimnazjach 
i!w!szko%ach ponadgimnazjalnych zaj&cia z!etyki mo$e prowadzi' 
nauczyciel, który uko(czy% studia wy$sze w!zakresie filozofii lub 
etyki lub uko(czy% inne studia wy$sze i!studia podyplomowe w!tym 
zakresie i!posiada przygotowanie pedagogiczne. Mo$liwe jest rów-
nie$ – na! podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia 
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zaj&' z! etyki nauczycielowi, który uko(czy% studia wy$sze w! in-
nym zakresie ni$ filozofia/etyka, je"li ich program obejmowa% tre"ci 
nauczanego w! szkole przedmiotu etyka w! zakresie wynikaj#cym 
z! podstawy programowej przedmiotu, okre"lone dla danego eta-
pu edukacyjnego.
Decyzje w!zakresie organizacji pracy szko%y lub placówki, w!tym 
o!powierzeniu nauczycielowi prowadzenia okre"lonych zaj&', po-
dejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z!dnia 7 
wrze"nia 1991!r. o!systemie o"wiaty (Dz. U. z!2004!r. Nr 256, poz. 
2572, z!pó*n. zm.) jest kierownikiem zak%adu pracy dla zatrudnio-
nych w!szkole lub placówce nauczycieli i!pracowników nieb&d#cych 
nauczycielami. 
Dyrektor szko%y oceniaj#c kwalifikacje nauczyciela do nauczania 
przedmiotu etyka uwzgl&dnia zakres tre"ci nauczania wynikaj#cy 
z!podstawy programowej tego przedmiotu. 
Bior#c pod uwag& zakres tre"ci przedmiotu etyka okre"lony w!podstawie 
programowej dla I, II i!III etapu edukacyjnego mo$na przyj#', $e!w!kla-
sach I-III szko%y podstawowej zaj&cia z!etyki mo$e równie$ prowadzi' 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w!klasach IV-VI szko%y 
podstawowej i!gimnazjum równie$ nauczyciel, który w!trakcie studiów 
wy$szych zrealizowa% zaj&cia z!zakresu +lozo+i lub etyki.”

ODWO#ANIE DYREKTORA SZKO#Y 
W!PRZYPADKU UTWORZENIA ZESPO"U SZKÓ"
Na" jakiej podstawie organ prowadz%cy powinien odwo#a' ze stanowiska 
dyrektora szko#y podstawowej i" dyrektora gimnazjum, którzy s% w" trakcie 
kadencji, w" przypadku utworzenia od dnia 1 wrze!nia 2014" r. zespo#u szkó#, 
w"sk#ad którego b$d% wchodzi#y obie szko#y?

Zgodnie z#art. 38 ust. 1 ustawy o#systemie o&wiaty, organ, który po-
wierzy% nauczycielowi stanowisko kierownicze w#szkole lub placów-
ce:
1) odwo%uje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w#razie:

a)  z%o"enia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesi'cznym wy-
powiedzeniem,

b)  ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wy-
konywania zada) wymienionych w# art. 34a ust. 2 w# trybie 
okre&lonym przepisami w#sprawie oceny pracy nauczycieli – 
bez wypowiedzenia,

c)  z%o"enia przez organ sprawuj!cy nadzór pedagogiczny wnio-
sku, o#którym mowa w#art. 34 ust. 2a;

fo
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1  art. 10 ust. 8 ustawy z#dnia 26 stycznia 1982#r. – Karta Nauczy-
ciela (tj. Dz. U. z# 2014#r., poz. 191)

2  art. 15 ust. 1 ustawy z#dnia 7 wrze&nia 1991#r. o#systemie o&wiaty 
(Dz. U. z#2004#r. Nr 256, poz. 2572 z#pó*n. zm.)

3  art. 22f ust. 1 ustawy z#dnia 7 wrze&nia 1991#r. o#systemie o&wia-
ty (Dz. U. z#2004#r. Nr 256, poz. 2572 z#pó*n. zm.)

4  § 5 rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z#dnia z#dnia 
7 lutego 2012#r. w#sprawie ramowych planów nauczania w#szko-
%ach publicznych (Dz. U. z#2012#r., poz. 204 z#pó*n. zm.)

5  rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z#dnia 30 kwiet-
nia 2013# r. w# sprawie zasad udzielania i# organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w# publicznych przedszkolach, 
szko%ach i#placówkach (Dz. U. z#2013#r., poz. 532)

6  § 3 rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z# dnia  
17 listopada 2010#r. w#sprawie warunków organizowania kszta%-
cenia wychowania i# opieki dla dzieci i# m%odzie"y niepe%no-
sprawnych oraz niedostosowanych spo%ecznie w#przedszkolach, 
szko%ach i#oddzia%ach ogólnodost'pnych lub integracyjnych (tj. 
Dz. U. z#2014, poz. 414) oraz § 3 rozporz!dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z#dnia 17 listopada 2010#r. w#sprawie warun-
ków organizowania kszta%cenia wychowania i#opieki dla dzieci 
i# m%odzie"y niepe%nosprawnych oraz niedostosowanych spo-
%ecznie w#specjalnych przedszkolach, szko%ach i#oddzia%ach oraz 
o&rodkach (tj. Dz. U. z#2014#r., poz. 392)

7  art. 3 pkt 3 ustawy z#dnia 26 stycznia 1982#r. – Karta Nauczyciela 
(tj. Dz. U. z# 2014#r., poz. 191)

8  art. 1821a § 6 w#zw. z#art. 1821 § 5 ustawy z#dnia 26 czerw-
ca 1974#r. – Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z#1998#r. Nr 21, poz. 94 
z#pó*n. zm.)

9  art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z#dnia 26 stycznia 1982#r. – Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z# 2014#r., poz. 191)

10  art. 37 ust. 1 ustawy z#dnia 7 wrze&nia 1991#r. o#systemie o&wia-
ty (Dz. U. z#2004#r. Nr 256, poz. 2572 z#pó*n. zm.)

11  rozporz!dzenie Ministra Edukacji Narodowej z#dnia 21#maja 
2001#r. w#sprawie ramowych statutów publicznego przedszko-
la oraz publicznych szkó% (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z#pó*n. zm.)

12# Mateusz Pilich, Ustawa o#systemie o&wiaty. Komentarz, wyd. 
V, 2013#r.

13  rozporz!dzenie Ministra Edukacji Narodowej z#dnia 12#mar-
ca 2009#r. w#sprawie szczegó%owych kwali(kacji wymaganych 
od nauczycieli oraz okre&lenia szkó% i# wypadków, w# których 
mo"na zatrudni$ nauczycieli niemaj!cych wy"szego wy-
kszta%cenia lub uko)czonego zak%adu kszta%cenia nauczycieli  
(Dz. U. z#2013#r., poz. 1207)

14  wyrok NSA z# dnia 30 czerwca 2004# r., OSK 439/04, OSS 
2005/3/69

15  wyrok Wojewódzkiego S!du Administracyjnego w#Poznaniu 
z#dnia 26 lutego 2013#r., sygn. akt II SA/Po 929/12

16  wyrok Wojewódzkiego S!du Administracyjnego w# Kielcach 
z#dnia 5 wrze&nia 2013#r., sygn. akt II SA/Ke 546/13

Si$gnij do )róde#:
2)  w#przypadkach szczególnie uzasadnionych, po#zasi'gni'ciu opinii 

kuratora o&wiaty, mo"e odwo%a$ nauczyciela ze stanowiska kie-
rowniczego w#czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

W# przypadku odwo%ania dyrektora szko%y z# powodu po%!czenia 
szkó% w#zespó% lub z#powodu innych zmian organizacyjnych takich 
jak likwidacja szko%y, czy rozwi!zanie istniej!cego zespo%u szkó%, za-
stosowanie znajd! postanowienia art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o#sys-
temie o&wiaty. Przepis ten umo"liwia odwo%anie dyrektora szko%y 
w#czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, w#przypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych. Wymagane jest ponadto zasi'gni'cie opinii 
kuratora o&wiaty.
Nale"y zauwa"y$, przepisy art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o# systemie 
o&wiaty nie zawiera katalogu „przypadków szczególnie uzasadnio-
nych”, co daje organowi prowadz!cemu pewn! swobod' decyzyjn!, 
cho$ nie oznacza dowolno&ci. W#ocenie Naczelnego S!du Admini-
stracyjnego, „przypadki szczególnie uzasadnione musz# obejmowa' 
konkretne i!powa$ne przyczyny odwo%ania ze stanowiska oraz znajdo-
wa' jednoznaczne oparcie w!materiale dowodowym sprawy”14. 
W!opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyra$onej m.in. w!odpo-
wiedzi na!interpelacj& poselsk# nr SPS-023-26580/14, zmiany organi-
zacyjne, tj. likwidacja szko%y, %#czenie szkó% w!zespó% czy rozwi#zanie 
istniej#cego zespo%u szkó%, mog# by' uznane za „przypadek szczególnie 
uzasadniony”, o!którym mowa w!powo%anym wy$ej artykule ustawy 
o!systemie o"wiaty, co potwierdzi% Wojewódzki S#d Administracyjny 
w!Poznaniu w!wyroku z!dnia 26 lutego 2013!r.15. 
Nale"y jednocze&nie zaznaczy$, "e# w# niektórych sprawach indy-
widualnych wojewódzkie s!dy administracyjne nie podzielaj! po-
wy"szego stanowiska, kwestionuj!c tryb odwo%ania dyrektora np. 
likwidowanej szko%y w#oparciu o#art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o#syste-
mie o&wiaty (np. wyrok Wojewódzkiego S!du Administracyjnego 
w#Kielcach z#dnia 5 wrze&nia 2013#r. 16).

W# przypadku utworzenia zespo%u szkó%, odwo%anie ze stano-
wiska dyrektorów szkó% wchodz!cych w#sk%ad zespo%u, powin-
no nast!pi$ na#podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o#systemie 
o&wiaty, tj. w#przypadkach szczególnie uzasadnionych.

[krótko mówi%c]
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W!dniu 8 lipca 2014!r. wesz"a w!#ycie obszerna nowelizacja ustawy o!systemie 
o$wiaty z 30! maja 2014! r.1, zwana „du#% ustaw% podr&cznikow%”, której 
g"ównym za"o#eniemjest zwi&kszenie dost&pno$ci podr&czników szkolnych 
dla uczniów. Nowelizacja ustawy zawiera ponadto szereg innych zmian m.in.: 
w! zakresie dopuszczania w! szkole programów nauczania, dopuszczania 
podr&czników do u#ytku szkolnego, ustalania szkolnego zestawu programów 
nauczania oraz zakazu oferowania szko"om korzy$ci w!zamian za dokonanie 
wyboru konkretnego podr&cznika, materia"u edukacyjnego lub materia"u 
'wiczeniowego. Niniejszy komentarz szczegó"owo prezentuje nowe regulacje 
prawne przyj&te w!nowelizacji ustawy o!systemie o$wiaty.

Prawo a podr!czniki

Du!a ustawa podr"cznikowa zosta#a poprze-
dzona tzw. ma#$ ustaw$ podr"cznikow$, tj. nowe-
lizacj$ ustawy o%systemie o&wiaty z%dnia 21%mar-
ca 2014%r.2, na%mocy której minister w#a&ciwy do 
spraw o&wiaty i%wychowania, a%w%przypadku pod-
r"czników dla uczniów szkó# artystycznych mini-
ster w#a&ciwy do spraw kultury i%ochrony dziedzic-
twa narodowego, zosta# upowa!niony do zlecania 
opracowania i%wydania podr"cznika lub jego cz"-
&ci.Podr"czniki opracowane i%wydane na%zlecenie 
Ministra Edukacji Narodowej, b$d' Ministra Kul-
tury i%Dziedzictwa Narodowego, b"d$ dopuszcza-
ne do u!ytku szkolnego z%mocy prawa.3

W%wyniku powy!szej nowelizacji ustawy o%sys-
temie o&wiaty zrezygnowano ponadto z%okre&lenia 
terminu, w%jakim dyrektor szko#y podaje do publicz-
nej wiadomo&ci zestaw podr"czników, obowi$zuj$cy 
w%szkole w%kolejnym roku szkolnym.Dotychczasowe 
brzmienie przepisu art. 22a ust. 2e ustawy z%dnia 7 
wrze&nia 1991%r. o%systemie o&wiaty, zobowi$zywa#o 
dyrektorów szkó# do podania do publicznej wiado-
mo&ci, w%terminie do 15 czerwca, zestawu podr"cz-
ników, które b"d$ obowi$zywa( w%nast"pnym roku 
szkolnym.Obecnie obowi$zuj$ce przepisy pozosta-
wiaj$ do uznania dyrektora szko#y, termin, w%jakim 
zestaw podr"czników na%kolejny rok szkolny zosta-
nie podany do publicznej wiadomo&ci. 

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

„Du!a” ustawa podr"cznikowa wprowadza do 
ustawy o%systemie o&wiaty nowe de)nicje: pro-

gramu wychowania przedszkolnego i%programu 
nauczania oraz programu nauczania do zawodu.

W%dotychczasowym stanie prawnym,warunki, 
jakie powinny spe#nia( programy wychowania 
przedszkolnego, programy nauczania do danych 
zaj"( edukacyjnych z% zakresu kszta#cenia ogól-
nego oraz programy nauczania do zawodu okre-
&lone by#y w%rozporz$dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z%dnia 21 czerwca 2012%r. w%sprawie 
dopuszczania do u!ytku w% szkole programów 
wychowania przedszkolnego i% programów na-
uczania oraz dopuszczania do u!ytku szkolnego 
podr"czników4. Rozporz$dzenie powy!sze zosta-
#o uchylone z%dniem 8 lipca 2014%r.

Zgodnie z%de)nicjami zawartymi odpowied-
nio w% art. 3 pkt 13b i% 13c ustawy o% systemie 
o&wiaty, przez program wychowania przedszkol-
nego lub program nauczania do danych zaj"( 
edukacyjnych z%zakresu kszta#cenia ogólnego na-
le!y rozumie( opis sposobu realizacji celów wy-
chowania lub kszta#cenia oraz tre&ci nauczania 
ustalonych odpowiednio w%podstawie programo-
wej wychowania przedszkolnego lub podstawie 
programowej kszta#cenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego.

Natomiast przez program nauczania do zawo-
du nale!y rozumie( opis sposobu realizacji celów 
kszta#cenia i%tre&ci nauczania ustalonych w%pod-
stawie programowej kszta#cenia w% zawodach, 
w% formie efektów kszta#cenia, uwzgl"dniaj$cy 
wyodr"bnienie kwali)kacji w% zawodzie, zgod-
nie z% klasy)kacj$ zawodów szkolnictwa zawo-
dowego; program nauczania do zawodu zawie-
ra tak!e programy nauczania do poszczególnych 
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obowi$zkowych zaj"( edukacyjnych z% zakresu 
kszta#cenia w%zawodzie, ustalonych przez dyrek-
tora szko#y, a%w%przypadku szkó# artystycznych 
– okre&lonych w% ramowych planach nauczania 
dla tych szkó#.

W%uzasadnieniu do projektu nowelizacji usta-
wy o%systemie o&wiaty, podkre&lono, !e%nowe re-
gulacje dotycz$ce programów nauczania, przez 
ograniczenie wymaga* w%zakresie ich zawarto-
&ci, maj$ na%celu u#atwienie i%zach"cenie nauczy-
cieli do opracowywania i% korzystania w% szkole 
z% autorskich programów nauczania, przygoto-
wanych w%sposób i%w%formie ustalonej w%danej 
szkole i%dostosowanych do potrzeb i%mo!liwo&ci 
okre&lonych grup uczniów.

Zmiany dotycz#ce warunków i!trybu 
dopuszczania do u$ytku w!szkole programów 
nauczania (art. 22a ustawy o!systemie o"wiaty)

Jak wskazano wy!ej do dnia 7 lipca 2014% r., 
warunki i% tryb dopuszczania programów wy-
chowania przedszkolnego, programów naucza-
nia do kszta#cenia ogólnego oraz programów 
nauczania dla zawodu okre&la#o rozporz$dzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z%dnia 21 czerw-
ca 2012% r. w% sprawie dopuszczania do u!ytku 
w% szkole programów wychowania przedszkol-
nego i%programów nauczania oraz dopuszczania 
do u!ytku szkolnego podr"czników5, a%w%przy-
padku szkó# artystycznych – rozporz$dzenie 
Ministra Kultury i% Dziedzictwa Narodowego 
z%dnia 25 lutego 2011%r. w%sprawie dopuszczania 
do u!ytku w%szko#ach artystycznych programów 
nauczania oraz dopuszczania do u!ytku szkolne-
go podr"czników do szkó# artystycznych6. Roz-
porz$dzenia powy!sze zosta#y uchylone z%dniem 
8 lipca 2014%r. Od tej daty tryb i%warunki dopusz-
czania programów nauczania, a%tak!e wymaga-
nia dotycz$ce tych programów okre&la art. 22a 
ustawy o%systemie o&wiaty.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w%za-
kresie trybu dopuszczania do u!ytku szkolnego 
programów wychowania przedszkolnego oraz 
programów nauczania

Nie tylko nauczyciel,ale równie! zespó# na-
uczycieli mo!e przedstawi( dyrektorowi szko#y 
program nauczania do danych zaj"( edukacyj-
nych. Zgodnie z%art. 22a ust. 1 ustawy o%systemie 
o&wiaty, nauczyciel lub zespó# nauczycieli przed-

stawia dyrektorowi przedszkola lub szko#y pro-
gram wychowania przedszkolnego lub program 
nauczania do danych zaj"( edukacyjnych z%zakre-
su kszta#cenia ogólnego na%dany etap edukacyjny.

W%przypadku innej formy wychowania przed-
szkolnego nauczyciel lub zespó# nauczycieli przed-
stawia dyrektorowiprzedszkola lub szko#y podsta-
wowej program wychowania przedszkolnego.

W% przypadku szko#y prowadz$cej kszta#ce-
nie zawodowe nauczyciel lub zespó# nauczycie-
li prowadz$cychkszta#cenie zawodowe w%danym 
zawodzie przedstawia dyrektorowi szko#y pro-
gram nauczania do danego zawodu.

W% &wietle art. 22a ust. 4 ustawy o% systemie 
o&wiaty, program wychowania przedszkolnego 
oraz program nauczania mo!e obejmowa( tre&ci 
nauczania wykraczaj$ce poza zakres tre&ci na-
uczania ustalonych w% podstawie programowej. 
Jednocze&nie ustawa zastrzega, !e%program wy-
chowania przedszkolnego oraz program naucza-
nia powinny by( dostosowane do potrzeb i%mo!-
liwo&ci uczniów, dla których s$ przeznaczone.

Przedstawione programy nauczania, tak jak 
dotychczas dopuszcza do u!ytku w%przedszkolu 
lub szkole dyrektor, po%zasi"gni"ciu opinii rady 
pedagogicznej. 

Dopuszczone do u!ytku w%danym przedszkolu 
lub szkole programy nauczania stanowi$ odpo-
wiednio zestaw programów wychowania przed-
szkolnego lub szkolny zestaw programów na-
uczania.

Dyrektor przedszkola lub szko#y jest odpowie-
dzialny za uwzgl"dnieniew zestawie programów 
wychowania przedszkolnego i%szkolnym zestawie 
programów nauczania ca#o&ci odpowiedniopod-
stawy programowej wychowania przedszkolne-
go lub podstawy programowej kszta#cenia ogól-
nego ustalonejdla danego etapu edukacyjnego, 
a% w% przypadku szko#y prowadz$cej kszta#cenie 
zawodowe – tak!e ca#o&ci podstawyprogramo-
wej kszta#cenia w%zawodach, w%których kszta#-
ci szko#a.

Nale!y zaznaczy(, !e% wskazanych wy!ej za-
sad dopuszczania do u!ytku szkolnego progra-
mów nauczania nie stosuje si" do indywidual-
nych programów opracowywanych dla uczniów 
niepe#nosprawnych oraz niedostosowanych spo-
#ecznie, oraz do indywidualnych programów na-
uki opracowywanych dla uczniów, którzy reali-
zuj$ indywidualny program lub tok nauki.

wrzesie!/pa"dziernik 2014
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Przepisy przej"ciowe dotycz#ce warunków 
i!trybu dopuszczania do u$ytku  w!szkole 
programów nauczania (art. 7 i!8 ustawy 
podr%cznikowej)

Nowelizacja przepisów dotycz$cychzasad do-
puszczania programów nauczania nie skutkuje 
konieczno&ci$ zmian w%obowi$zuj$cych w%szko-
#ach, przed 8 lipca 2014% r., zestawach progra-
mów wychowania przedszkolnego i% szkolnych 
zestawach programów nauczania. Dopuszczone 
wcze&niej programy wychowania przedszkolne-
go i%programy nauczania mog$ by( nadal stoso-
wane.

Ponadto w% nowelizacji ustawy przewiduje 
si" okres przej&ciowy, w% trakcie którego w% ro-
ku szkolnym:

1)  2014/2015 w%przypadku klasy I%szko#y pod-
stawowej,

2)  2015/2016 w% przypadku klas I% i II szko-
#y podstawowej,

3)  2016/2017 w% przypadku klas I-III szko#y 
podstawowej

– nauczyciel lub zespó# nauczycieli, którzy reali-
zuj$ program nauczania z%zastosowaniem pod-
r"cznika zapewnionego przez ministra w#a&ciwe-
go do spraw o&wiaty i%wychowania, b"d$ mogli 
przedstawi( dyrektorowi szko#y cz"&( tego pro-
gramu nauczania obejmuj$c$ okres krótszy ni! 
etap edukacyjny. 

Dyrektor szko#y w%takim przypadku dopusz-
cza do u!ytku w%danej szkole cz"&( programu na-
uczania obejmuj$c$ okres krótszy ni! etap edu-
kacyjny. Warunek uwzgl"dnienia w% szkolnym 
zestawie programów nauczania ca#o&ci podsta-
wy programowej kszta#cenia ogólnego dla klas  
I-III szko#y podstawowej, powinien by( spe#-
niony wraz z%dopuszczeniem do u!ytku w%danej 
szkole ostatniej cz"&ci programu nauczania. 

Definicja ustawowe podr%cznika, materia&u 
edukacyjnego oraz materia&u 'wiczeniowego 
(art. 3 pkt 23-25 ustawy o!systemie o"wiaty)

W% art. 3 ustawy o% systemie o&wiaty zosta#y 
dodane pkt 23-25,okre&laj$ce ustawowe de)ni-
cje: podr"cznika, materia#u edukacyjnego i%ma-
teria#u (wiczeniowego. 

Przez podr!cznik nale!y rozumie( podr"cz-
nik dopuszczony do u!ytku szkolnego.

Materia" edukacyjny, to% zgodnie z% de)ni-

cj$ ustawodawcy,materia# zast"puj$cy lub uzu-
pe#niaj$cy podr"cznik, umo!liwiaj$cy realizacj" 
programu nauczania, maj$cy posta( papierow$ 
lub elektroniczn$.

Natomiast przez materia" #wiczeniowy nale-
!y rozumie( materia# przeznaczony dla uczniów 
s#u!$cy utrwalaniu przez nich wiadomo&ci 
i%umiej"tno&ci.

Wprowadzenie do ustawy o% systemie o&wia-
ty powy!szych de)nicji zwi$zane jest z%nowymi 
zasadami wyboru i%ustalania zestawu podr"czni-
ków i%materia#ów edukacyjnych obowi$zuj$cych 
w%szkole oraz z%wyposa!aniem uczniów w%pod-
r"czniki i% materia#y edukacyjne oraz materia#y 
(wiczeniowe )nansowane ze &rodków dotacji 
celowej przekazywanych organom prowadz$-
cym szko#y.

Warunki i!zasady dopuszczania podr%czników do 
u$ytku szkolnego (art. 22an-art. 22aq ustawy 
o!systemie o"wiaty)

Dopuszczanie podr"czników do u!ytku szkol-
nego okre&laj$ przepisy art. 22an-22aq ustawy 
o%systemie o&wiaty oraz obowi$zuj$ce od 9 lipca 
2014%r. rozporz$dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z%dnia 8 lipca 2014%r. w%sprawie dopuszcza-
nia do u!ytku szkolnego podr"czników6.

Minister w#a&ciwy do spraw o&wiaty i%wycho-
wania, a%w%przypadku podr"czników do kszta#-
ceniaw zawodach szkolnictwa artystycznego – 
minister w#a&ciwy do spraw kultury i% ochrony 
dziedzictwa narodowego,dopuszczaj$ do u!ytku 
szkolnego odpowiednio w%szko#ach lub szko#ach 
artystycznych podr"czniki, po%uzyskaniu pozy-
tywnychopinii rzeczoznawców wyznaczonych 
odpowiednio przez ministra w#a&ciwego do 
spraw o&wiaty i% wychowaniaalbo ministra w#a-
&ciwego do spraw kultury i%ochrony dziedzictwa 
narodowego z% list rzeczoznawców prowadzo-
nychprzez tych ministrów.

Podr"cznik dopuszcza si" do u!ytku szkolne-
go na%wniosek podmiotu posiadaj$cego autorskie 
prawa maj$tkowedo podr"cznika lub inne pra-
wa do korzystania z%utworu b"d$cego podr"cz-
nikiem. Podr"cznik mo!e mie( posta( papierow$ 
lub elektroniczn$.

Podmiot sk#adaj$cywniosek o% dopuszczenie 
podr"cznika wnosi op#at" w% wysoko&ci od 800 
z# do 6000 z#.

Dopuszczenie do u!ytku szkolnego podr"cz-
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nika dotyczy danego wydania oraz kolejnych 
niezmienionych wyda*.

Dopuszczenie i% odmowa dopuszczenia pod-
r"cznika do u!ytku szkolnego nast"puje w%dro-
dze decyzji administracyjnej ministra w#a-
&ciwego do spraw o&wiaty i% wychowania lub 
w%przypadku podr"cznika do kszta#cenia w%za-
wodach szkolnictwa artystycznego przez mini-
stra w#a&ciwego do spraw kultury i%dziedzictwa 
narodowego. 

Nale!y podkre&li(, !e% wniosek o% dopuszcze-
nie do u!ytku szkolnego zmienionej wersji pod-
r"cznika wpisanego do wykazu podr"czników 
dopuszczonych do u!ytku szkolnego, nie mo!e 
by( z#o!ony przed up#ywem trzech lat od dnia 
dopuszczenia podr"cznika do u!ytku szkolnego.

Podr"czniki dopuszczone do u!ytku szkolne-
go s$ wpisywane do wykazów, które s$ podawane 
do publicznej wiadomo&ci na% stronie interneto-
wej urz"du odpowiednio ministra w#a&ciwego do 
spraw o&wiaty i%wychowania lub ministra w#a&ci-
wego do spraw kultury i%dziedzictwa narodowego. 

Szczegó#owe warunki dopuszczenia podr"cz-
nika okre&la powo#ane wy!ej rozporz$dzenie.

Natomiast na% poziomie ustawy o% systemie 
o&wiaty okre&lone zosta#y m.in. wymagania do-
tycz$ce podr"czników dopuszczonych do u!yt-
ku szkolnego. Podr"cznik mo!e by( dopuszczo-
ny do u!ytku szkolnego m.in., je!eli nie zawiera:

a)  pyta*, polece*, zada* i%(wicze* wymagaj$-
cych uzupe#niania w%podr"czniku – w%przy-
padku podr"cznika w%postaci papierowej,

b)  odwo#a* i% polece* wymagaj$cych korzy-
stania z%opracowanych przez okre&lonego 
wydawc" dodatkowych materia#ów dydak-
tycznych przeznaczonych dla ucznia,

c)  materia#ów i%tre&ci o%charakterze reklamowym.
W%przypadku podr"cznika w%postaci elektro-

nicznej, powinien on by( opracowany w%sposób 
pozwalaj$cy na%zastosowanierozwi$za* umo!li-
wiaj$cych odczyt przez uczniów z%ró!nymi ro-
dzajami niepe#nosprawno&ci.

Podr"czniki dopuszczone do u!ytku szkolne-
go s$ wpisywane do wykazów, które s$ podawa-
ne do publicznejwiadomo&ci na%stronie interne-
towej urz"du odpowiednio ministra w#a&ciwego 
do spraw o&wiatyi wychowania lub ministra w#a-
&ciwego do spraw kultury i% ochrony dziedzic-
twa narodowego.

Przepisy przej"ciowe dotycz#ce dopuszczania 
podr%czników do u$ytku szkolnego (art. 16-19 
ustawy podr%cznikowej)

Przepisy art. 16-19 ustawy podr"cznikowej 
okre&laj$ szczegó#owe zasady i%terminy dostoso-
wania do nowych warunków podr"czników do-
puszczonych do u!ytku szkolnego przed dniem 
wej&cia w%!ycie ustawy, tj. przed 8 lipca 2014%r. 

Proces dostosowania tych podr"czników do 
nowych warunków dotycz$cych oddzielenia 
od podr"cznika (wicze* i%usuni"cia z%podr"cz-
nika odwo#a* do dodatkowych materia#ów dy-
daktycznych przeznaczonych dla ucznia b"dzie 
przebiega# sukcesywnie, pocz$wszy od 2015%r.

W%pierwszej kolejno&ci w%terminie do 31%mar-
ca 2015% r. wydawcy podr"czników dopuszczo-
nych maj$ obowi$zek dostosowania do nowych 
warunków podr"czników do:

a)  zaj"( z% zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i%spo#ecznej 
w%klasach I%i II szko#y podstawowej, 

b)  zaj"( z%zakresu danego j"zyka obcego no-
wo!ytnego w%klasach I%i II szko#y podsta-
wowej, 

c)  danych zaj"( edukacyjnych w% klasie IV 
szko#y podstawowej, klasie I% gimnazjum 
i%klasie I%szko#y ponadgimnazjalnej.

Nowe zasady wyboru podr%cznika i!ustalania 
szkolnego zestawu podr%czników (art. 22aa 
i!22ab ustawy o!systemie o"wiaty)

Ustawa podr"cznikowa przewiduje istot-
ne zmiany w% zasadach wyboru podr"czników 
przez nauczycieli.

Przepis art. 22aa ustawy o% systemie o&wiaty 
stanowi, !e%nauczyciel mo!e zdecydowa( o%reali-
zacji programu nauczania z%zastosowaniem pod-

wrzesie!/pa"dziernik 2014
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r"cznika, ale tak!e z%wykorzystaniem materia#ów 
edukacyjnych zast"puj$cych lub uzupe#niaj$cych 
podr"cznik oraz materia#ów (wiczeniowych. 
Przepis powy!szy okre&la równie! jednoznacz-
nie, !e% nauczyciel mo!e w% realizacji programu 
nauczania zrezygnowa( zzastosowania podr"cz-
nika lub ww. materia#ów. 

Je!eli w% szkole pracuje wi"cej ni! jeden na-
uczyciel danego przedmiotu, nowe przepisy 
wprowadzaj$ zasad" kolegialnego wyboru pod-
r"cznika, materia#u edukacyjnego lub materia#u 
(wiczeniowego przez zespó# nauczycieli. 

Zespó# nauczycieli prowadz$cych nauczanie 
w%klasach I-III szko#y podstawowej oraz zespó# 
nauczycieliprowadz$cych nauczanie danych za-
j"( edukacyjnych w%klasach IV-VI szko#y podsta-
wowej, w%gimnazjumi szkole ponadgimnazjalnej 
przedstawiaj$ dyrektorowi szko#y propozycj":

1)  jednego podr"cznika do zaj"( z%zakresu edu-
kacji: polonistycznej, matematycznej, przy-
rodniczej i% spo#ecznejoraz jednego pod-
r"cznika do zaj"( z% zakresu danego j"zyka 
obcego nowo!ytnego, lub materia#u eduka-
cyjnego,dla uczniów danej klasy – w$przy-
padku klas I-III szko"y podstawowej;

2)  jednego podr"cznika do danych zaj"( edu-
kacyjnych lub materia#u edukacyjnego do 
danych zaj"( edukacyjnych, dla uczniów 
danej klasy – w$ przypadku klas IV-VI 
szko"y podstawowej, gimnazjum i$ szko-
"y ponadgimnazjalnej;

3)  materia#ów (wiczeniowych.
Jednocze&nie ustawa okre&la wyj$tki od gene-

ralnej zasady wyboru jednego podr"cznika lub 
materia#u edukacyjnego dla uczniów danej klasy 
do danych zaj"( edukacyjnych. 

Zespo#y nauczycieli mog$ przedstawi( dy-
rektorowi szko#y propozycj" wi"cej ni! jednego 
podr"cznika lub materia#u edukacyjnego:

1)  do danego j"zyka obcego nowo!ytnego 
w%danej klasie, bior$c pod uwag" poziomy 
nauczania j"zyków obcych nowo!ytnych – 
w% przypadku klas IV-VI szko#y podstawo-
wej, gimnazjum i%szko#y ponadgimnazjalnej;

2)  do danych zaj"( edukacyjnych w% danej 
klasie, bior$c pod uwag" zakres kszta#ce-
nia: podstawowy lub rozszerzony, ustalo-
ny w%podstawie programowej kszta#cenia 
ogólnego – w% przypadku szko#y ponad-
gimnazjalnej;
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3)  do danych zaj"( edukacyjnych w% danej 
klasie z%zakresu kszta#cenia w%zawodzie – 
w%przypadku szko#y prowadz$cej kszta#ce-
nie zawodowe;

4)  w%przypadku uczniów niepe#nosprawnych 
obj"tych kszta#ceniem specjalnym;

5)  w% przypadku uczniów obj"tych kszta#ce-
niem w%zakresie niezb"dnym do podtrzy-
mywania poczucia to!samo&ci narodowej, 
etnicznej i%j"zykowej.

Zasada wyboru wspólnego podr"cznika do 
danych zaj"( edukacyjnych lub materia#u edu-
kacyjnego nie dotyczy materia#ów (wiczenio-
wych, na%zakup których szko#y b"d$ otrzymywa-
#y corocznie dotacj" celow$. W%poszczególnych 
oddzia#ach danej klasy b"d$ mog#y by( zatem 
stosowane ró!ne materia#y (wiczeniowe w% za-
le!no&ci od potrzeb danej grupy uczniów.

Zespo#y nauczycieli, wybieraj$c podr"czniki, 
materia#y edukacyjne lub materia#y (wiczeniowe 
dla uczniów niepe#nosprawnych obj"tych kszta#-
ceniem specjalnym, zobowi$zane s$ uwzgl"dni( 
potrzeby edukacyjne i%mo!liwo&ci psycho)zycz-
ne tych uczniów.

Zgodnie z%art. 22ab ust. 4 ustawy o%systemie 
o&wiaty, dyrektor szko"y na$podstawie propo-
zycji zespo"ów nauczycieli oraz w$ przypadku 
braku porozumienia w$ zespole nauczycieli, 
ustala:

1)  zestaw podr!czników lub materia"ów 
edukacyjnych obowi%zuj%cy we wszyst-
kich oddzia"ach danej klasy przez co naj-
mniej trzy lata szkolne;

2)  materia"y #wiczeniowe obowi%zuj%ce 
w$ poszczególnych oddzia"ach w$ danym 
roku szkolnym

– po$ zasi!gni!ciu opinii rady pedagogicznej 
i$rady rodziców.

Nale!y zwróci( uwag" na%wprowadzony wy-
móg opiniowania przez rad" rodziców zapropo-
nowanego przez nauczycieli i% przedstawionego 
przez dyrektora szko#y zestawu podr"czników 
lub materia#ów edukacyjnych, a% tak!e materia-
#ów (wiczeniowych.

Dyrektor szko"y, na$ wniosek zespo"u na-
uczycieli prowadz$cych nauczanie w% klasach 
I-III szko#y podstawowej oraz zespo#u nauczy-
cieliprowadz$cych nauczanie danych zaj"( edu-
kacyjnych w%klasach IV-VI szko#y podstawowej, 

wrzesie!/pa"dziernik 2014
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w%gimnazjumi szkole ponadgimnazjalnej, mo&e:
1)  dokona( zmian w% zestawie podr"czników 

lub materia#ów edukacyjnych oraz zmiany 
materia#ów (wiczeniowych, je!eli nie ma 
mo!liwo&ci zakupu danego podr"cznika, 
materia#u edukacyjnego lub materia#u (wi-
czeniowego;

2)  uzupe#ni( zestaw podr"czników lub ma-
teria#ów edukacyjnych, a% tak!e materia-
#y (wiczeniowe.

Dyrektor szko#y corocznie podaje do publicz-
nej wiadomo&ci zestaw podr"czników lub mate-
ria#ów edukacyjnych oraz materia#y (wiczenio-
we, obowi$zuj$ce w%danym roku szkolnym.

Przepisy przej"ciowe dotycz#ce wyboru 
podr%cznika i!ustalania szkolnego zestawu 
podr%czników (art. 15 ustawy podr%cznikowej)

Przedstawione wy!ej nowe regulacje prawne 
dotycz$ce wyboru podr"cznika przez zespó# na-
uczycieli oraz ustalania szkolnego zestawu pod-
r"czników(z% zastrze!enie mart. 15 ust. 3-5no-
welizacji ustawy), stosuje si", pocz$wszy od 
roku szkolnego:

1)  2014/2015 – w%przypadku podr"cznika do 
zaj"( z% zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i spo#ecznej 
lub materia#u edukacyjnego w%klasie I%szko-
#y podstawowej;

2)  2015/2016 – w% przypadku podr"czników 
do danych zaj"( edukacyjnych lub mate-
ria#ów edukacyjnych w% klasie IVszko#y 
podstawowej, klasie I% gimnazjum i% klasie 
I%szko#y ponadgimnazjalnej.

W% pozosta#ych klasach ww. szkó# wymie-
nionych, do ko*ca etapu edukacyjnego w% tych 
szko#ach, stosuje si" dotychczasoweprzepisy 
w% zakresie ustalania zestawu podr"czników, tj. 
art. 22a ust. 1 i%ust. 2e ustawy o%systemie o&wia-
ty w% brzmieniu obowi$zuj$cym przed 8 lipca 
2014%r.(nauczyciel ma prawo wyboru podr!cznika 
spo"ród podr!czników dopuszczonych do u#ytku 
szkolnego, a$dyrektor szko%y podaje do publicznej 
wiadomo"ci zestaw podr!czników, który obowi&-
zuje w$roku szkolnym).

Nale!y zwróci( uwag" na$przepisy przej'cio-
we art. 15 ust. 3 i$5 ustawy podr!cznikowej.

W%roku szkolnym 2014/2015 w%przypadku:
1)  podr"cznika do zaj"( z% zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej,przyrod-

niczej i% spo#ecznej w% klasie I% szko#y pod-
stawowej innego ni! zapewniony przez 
ministra w#a&ciwego do spraw o&wiaty i%wy-
chowania, oraz

2)  podr"cznika do zaj"( z%zakresu danego j"-
zyka obcego nowo!ytnego lub materia#u 
edukacyjnego do danego j"zyka obcego no-
wo!ytnego w%klasie I%szko#y podstawowej

nie stosuje si" art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o%sys-
temie o&wiaty, w% brzmieniu nadanym ustaw$ 
podr"cznikow$, w%zakresie dotycz$cym obowi$-
zywania tego podr"cznika w% zestawie przez co 
najmniej trzy lata szkolne.

W% roku szkolnym 2015/2016 w% przypadku 
podr"cznika do zaj"( z% zakresu danego j"zyka 
obcego nowo!ytnego lub materia#u edukacyj-
nego do zaj"( z% zakresu danego j"zyka obcego 
nowo!ytnego w%klasie I%szko#y podstawowej nie 
stosujesi" art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o%systemie 
o&wiaty, w%brzmieniu nadanym ustaw$ noweliza-
cyjn$, w%zakresie dotycz$cym obowi$zywaniate-
go podr"cznika lub materia#u w%zestawie przez 
co najmniej trzy lata szkolne. W%tym przypadku 
podr"czniklub materia# powinien obowi$zywa( 
w%zestawie przez co najmniej dwa lata szkolne.

Obowi#zek zapewnienia uczniom bezp&atnego 
dost%pu do podr%czników, materia&ów 
edukacyjnych i!materia&ów 'wiczeniowych przez 
szko&y podstawowe i!gimnazja (art. 22ac-art. 
22am ustawy o!systemie o"wiaty)

Zgodnie z%art. 22ac ustawy o%systemie o&wia-
ty,uczniowie szkó# podstawowych i% gimnazjów 
(z%wy#$czeniem szkó# dla doros#ych) maj$ prawo 
do bezp#atnego dost"pu do podr"czników,mate-
ria#ów edukacyjnych lub materia#ów (wiczenio-
wych, przeznaczonych do obowi$zkowych zaj"( 
edukacyjnych z zakresu kszta#cenia ogólnego, 
okre&lonych w% ramowych planach nauczania 
ustalonych dla tych szkó#.

Nowe zasady zaopatrywania uczniów szkó# 
podstawowych i%gimnazjów w%podr"czniki i%ma-
teria#y edukacyjne przeznaczone do obowi$z-
kowych zaj"( edukacyjnych z%zakresu kszta#ce-
nia ogólnego, zak#adaj$, !e%kupione przez szko#" 
podr"czniki i% materia#y edukacyjne powinny 
s#u!y( co najmniej trzem kolejnym rocznikom 
uczniów danej klasy.

Prawo do bezp#atnego dost"pu nie obejmuje 
podr"czników do nieobowi$zkowych zaj"( edu-
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kacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie 
do !ycia w%rodzinie oraz podr"czników do zaj"( 
dodatkowych (np. drugi j"zyk obcy nowo!ytny 
w%szkole podstawowej).

Przepis przej&ciowy art. 9 ustawy podr"czni-
kowej przewiduje, !e%prawo do bezp#atnego do-
st"pu do podr"czników, materia#ów edukacyj-
nych lub materia#ów (wiczeniowych, uczniowie 
szkó#podstawowych i%gimnazjów uzyskuj$, po-
cz$wszy od roku szkolnego:

1)  2014/2015 – uczniowie klasy I%szko#y pod-
stawowej;

2)  2015/2016 – uczniowie klas II i%IV szko#y 
podstawowej oraz klasy I%gimnazjum;

3)  2016/2017 – uczniowie klas III i%V szko#y 
podstawowej oraz klasy II gimnazjum;

4)  2017/2018 – uczniowie klasy VI szko#y 
podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Na% podstawie art. 22ad ustawy o% systemie 
o&wiaty, obowi%zkiem ministra w"a'ciwego do 
spraw o'wiaty i$wychowania jest wyposa&enie 
szkó" podstawowych w$ podr!czniki do zaj!# 
z$ zakresu edukacji: polonistycznej, matema-
tycznej, przyrodniczej i$spo"ecznej w$klasach 
I-III. Obowi$zkiem ministra jest równie! do-
stosowanie tych podr"czników do potrzeb edu-
kacyjnych i% mo!liwo&ci psycho)zycznychucz-
niów niepe#nosprawnych.

W%my&l art. 10 ustawy podr"cznikowej, wy-
posa!enie szkó# podstawowych w% podr"czniki 
do zaj"( z%zakresu edukacji: polonistycznej, ma-
tematycznej,przyrodniczej i% spo#ecznej w% kla-
sach I-III zapewnia minister w#a&ciwy do spraw 
o&wiaty i%wychowania, pocz$wszy od rokuszkol-
nego:

1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I;
2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II;
3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III.
Podr!czniki te staj% si! w"asno'ci% organu 

prowadz%cego szko"! podstawow% z%dniem ich 
przekazania przez ministraw#a&ciwego do spraw 
o&wiaty i%wychowania.

Dyrektor szko#y podstawowej, za zgod$ organu 
prowadz$cego szko#", mo!e ustali( w%zestawie pod-
r"czników, inny podr"cznik ni! podr"cznik zapew-
niony przez ministra w#a&ciwego do spraw o&wiatyi 
wychowania.W%takim przypadku, koszt zakupu pod-
r"cznika innego ni! podr"cznik zapewniony przezmi-
nistra w#a&ciwego do spraw o&wiaty i%wychowania po-
krywa organ prowadz$cy szko#" podstawow$.

Dotacja celowa na!zakup podr%czników (art. 
22ae-art. 22ah ustawy o!systemie o"wiaty)

Zgodnie z%art. 22ae ust. 1 wyposa!enie:
1)  szkó# podstawowych i%szkó# artystycznych 

realizuj$cych kszta#cenie ogólne w%zakresie 
szko#y podstawowej w%podr"czniki do zaj"( 
z%zakresu danego j"zyka obcego nowo!yt-
nego, materia#y edukacyjne do zaj"( z%za-
kresu danego j"zyka obcego nowo!ytnego 
lub materia#y (wiczeniowe, dla klas I-III;

2)  szkó# podstawowych i%szkó# artystycznych 
realizuj$cych kszta#cenie ogólne w%zakresie 
szko#y podstawowej w%podr"czniki, mate-
ria#y edukacyjne lub materia#y (wiczenio-
we, dla klas IV-VI;

3)  gimnazjów i%szkó# artystycznych realizuj$-
cych kszta#cenie ogólne w%zakresie gimna-
zjum w%podr"czniki, materia#y edukacyjne 
lub materia#y (wiczeniowe jest zadaniem 
zleconym z% zakresu administracji rz$do-
wej, wykonywanym przez jednostki samo-
rz$du terytorialnego prowadz$ce te szko#y.

Na%realizacj" tego zadania jednostka samorz$du 
terytorialnego otrzymuje dotacj" celow$ z% bu-
d!etu pa*stwa, udzielan$ przez wojewod". 

Na%sfinansowanie kosztu zakupu ww. pod-
r"czników, materia#ów edukacyjnych lub 
materia#ów (wiczeniowych,szko#a podsta-
wowa i% gimnazjum prowadzone przez oso-
b" prawn$ inn$ ni! jednostka samorz$dute-
rytorialnego lub osob" fizyczn$ otrzymuj$, 
na% wniosek, dotacj" celow$ z% bud!etu jed-
nostki samorz$du terytorialnegoobowi$za-
nej do prowadzenia szkó# odpowiedniego 
typu i%rodzaju.

Maksymalna wysoko&( dotacji na% jednego 
ucznia jest okre&lona w%art. 22ae ust. 5 ustawy 
o%systemie o&wiaty i%wynosi na%wyposa!enie:

1)  szkó# podstawowych i% szkó# artystycznych 
realizuj$cych kszta#cenie ogólne w%zakresie 
szko#y podstawowej w%podr"czniki do zaj"( 
z%zakresu danego j"zyka obcego nowo!ytne-
go lub materia#y edukacyjne do zaj"( z%za-
kresu danego j"zyka obcego nowo!ytnego, 
dla klas I-III – do wysoko&ci 25 z# na%ucznia;

2)  szkó# podstawowych i%szkó# artystycznych 
realizuj$cych kszta#cenie ogólne w% zakre-
sie szko#y podstawowej w% materia#y (wi-
czeniowe dla klas I-III – do wysoko&ci 50 
z# na%ucznia;
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3)  szkó# podstawowych i%szkó# artystycznych 
realizuj$cych kszta#cenie ogólne w%zakresie 
szko#y podstawowej w%podr"czniki lub ma-
teria#y edukacyjne dla klas IV-VI – do wy-
soko&ci 140 z# na%ucznia; 

4)  szkó# podstawowych i%szkó# artystycznych 
realizuj$cych kszta#cenie ogólne w% zakre-
sie szko#y podstawowej w% materia#y (wi-
czeniowe dla klas IV-VI – do wysoko&ci 25 
z# na%ucznia;

5)  gimnazjów i%szkó# artystycznych realizuj$-
cych kszta#cenie ogólne w%zakresie gimna-
zjum w% podr"czniki lub materia#y eduka-
cyjne – do wysoko&ci 250 z# na%ucznia;

6)  gimnazjów i%szkó# artystycznych realizuj$-
cych kszta#cenie ogólne w%zakresie gimna-
zjum w%materia#y (wiczeniowe – do wyso-
ko&ci 25 z# na%ucznia.

Ustawa podr"cznikowa zak#ada, !e% kupione 
podr"czniki lub materia#y edukacyjne do danych 
zaj"( edukacyjnych w% danej klasie b"d$ wyko-
rzystywane w%szkole przez co najmniej trzy ko-
lejne roczniki uczniów. Oznacza to, !e%nast"pna 
dotacja celowa na% uczniów danej klasy b"dzie 
udzielana, co do zasady, po%trzech kolejnych la-
tach szkolnych, chyba !e%zaistnieje konieczno&( 
zapewnienia danego kompletu podr"czników 
lub materia#ów edukacyjnych dla wi"kszej liczby 
uczniów ni! w%poprzednim roku szkolnym.

Natomiast dotacja na% wyposa!enie uczniów 
w%materia#y (wiczeniowe b"dzie udzielana do wy-
soko&ci kosztu zakupu materia#ów (wiczeniowych 
dla ka!dego ucznia w%danej klasie ka!dego roku, 
nieprzekraczaj$cej kwot okre&lonych w%ustawie.

Ustawa przewiduje, !e%1% wykorzystanej przez 
jednostki samorz$du terytorialnego dotacji stano-
wi( b"d$ koszty obs#ugi zadania zleconego.

Dotacja celowa na%wyposa!enie szkó# podsta-
wowych i% gimnazjów w% podr"czniki, materia#y 
edukacyjne lub materia#y (wiczeniowe, przeka-
zana organom prowadz$cym te szko#y, b"dzie 
mog#a by( wykorzystana tak!e na%pokrycie kosz-
tu drukowania i%powielania podr"czników, ma-
teria#ów edukacyjnych oraz materia#ów (wicze-
niowych w%celach dydaktycznych. Dotacja b"dzie 
mog#a by( wykorzystana równie! na%zakup urz$-
dze* umo!liwiaj$cych drukowanie lub powiela-
nie tych podr"czników i%materia#ów. 

Nale!y zaznaczy(, !e% w% roku szkolnym 
2015/2016 ponownie zostanie udzielona dotacja 

na%wyposa!enie uczniów kl. I%szko#y podstawo-
wej w%podr"cznik do nauki j"zyka obcego nowo-
!ytnego. 

Ustawa o% systemie o&wiaty okre&la terminy: 
wykorzystania dotacji, jej rozliczenia, zwrotu 
niewykorzystanej cz"&ci dotacji oraz przekaza-
nia przez wojewod" zbiorczego zestawienia wy-
korzystania dotacji przez jednostki samorz$du 
terytorialnego. 

Sposób przekazywania informacji niezb"d-
nych do ustalenia wysoko&ci dotacji oraz tryb 
jej udzielania i%sposób rozliczania, w%tym odpo-
wiednie wzorywniosków okre&la rozporz$dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z% dnia 7 lip-
ca 2014%r. w%sprawie udzielania dotacji celowej 
na%wyposa!enie szkó# w%podr"czniki, materia#y 
edukacyjne i%materia#y (wiczeniowe7. 

Przepisy rozporz$dzenia maj$ zastosowanie 
do dotacji celowejudzielanej jednostkom samo-
rz$du terytorialnego w%latach 2014-2015. 

Warto zaznaczy(, !e%dyrektor szko#y podsta-
wowej lub gimnazjum, za zgod$ organu prowa-
dz$cego, mo!e ustali(:

1)  w% zestawie podr"czników lub materia#ów 
edukacyjnych, podr"czniki lub materia-
#y edukacyjne, których koszt zakupudla 
ucznia przekracza odpowiednie kwoty do-
tacji celowej;

2)  materia#y (wiczeniowe, których koszt za-
kupu dla ucznia przekracza odpowiednie 
kwoty dotacji celowej.

W%takim przypadku, ró!nic" mi"dzy kosztem 
zakupu dla ucznia kompletu podr"czników lub-
materia#ów edukacyjnych oraz zakupu materia-
#ów (wiczeniowych a% wysoko&ci$ kwot dotacji 
celowej, pokrywa organ prowadz$cy szko#" pod-
stawow$ lub gimnazjum.

Zakup podr%czników, materia&ów edukacyjnych 
i!materia&ów 'wiczeniowych przez szko&y 
podstawowe i!gimnazja (art. 22aj ust. 2 oraz art. 
22az- art. 22azc ustawy o!systemie o"wiaty)

Czynno&ci zwi$zane z% zakupem do bibliote-
ki szkolnej podr"czników, materia#ów edukacyj-
nych, materia#ów (wiczeniowych i%innych mate-
ria#ów bibliotecznych oraz czynno&ci zwi$zane 
z%gospodarowaniem tymi podr"cznikami i%ma-
teria#ami wykonuje dyrektor szko#y.

Nale!y pami"ta(, !e% je!eli warto&( zamó-
wie* szko#y na%zakup podr"czników, materia#ów 
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edukacyjnych i% materia#ów (wiczeniowych nie 
przekroczy wyra!onej w%z#otych równowarto&ci 
kwoty 30 000 euro, nie stosuje si" do takich za-
mówie* ustawy z%dnia 29 stycznia 2004%r. – Pra-
wo zamówie* publicznych8.

W%przypadku gdy warto&( zamówienia, któ-
rego przedmiotem jest zakup podr"czników, 
materia#ów edukacyjnych oraz materia#ów (wi-
czeniowych do bibliotek szkolnych, przekroczy 
wyra!on$ w%z#otych równowarto&( kwoty 30 000 
euro, ustawa z%dnia 30%maja 2014%r. przewiduje 
stosowanie uproszczonego trybu zakupu przez 
dyrektora szko#y podr"czników, materia#ów edu-
kacyjnych i%materia#ów (wiczeniowych. 

Ustawa podr"cznikowawprowadzi#a bowiem 
zmiany w% ustawie Prawo zamówie* publicz-
nych, w% której w% art. 4 dodano pkt 8c stano-
wi$cy, !e%ustawy Prawo zamówie* publicznych 
nie stosuje si" do zamówie*, których przedmio-
tem s$ dostawy lub us#ugi z%zakresu dzia#alno-
&ci o&wiatowej zwi$zane z% gromadzeniemw 
bibliotekach szkolnych podr"czników, mate-
ria#ów edukacyjnych i% materia#ów (wiczenio-
wych, o%którychmowa w%ustawie z%dnia 7 wrze-
&nia 1991%r. o%systemie o&wiaty (Dz. U. z%2004%r. 
Nr 256, poz. 2572, z%pó'n.zm.), je!eli zamówie-
nia te nie s#u!$ wyposa!aniu zamawiaj$cego 
w% &rodki trwa#e przeznaczone do bie!$cej ob-
s#ugi jego dzia#alno&ci i%ich warto&( jest mniej-
sza ni! kwoty okre&lone w%przepisach wydanych 
na%podstawieart. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamó-
wie* publicznych.

Szko#a, udzielaj$c zamówienia, o%którym mo-
wa w%art. 4 pkt 8c ustawy Prawo zamówie* pu-
blicznych, którego warto&( przekracza wyra!on$ 
w%z#otych równowarto&( kwoty  30 000 euro, za-
mieszcza og#oszenie o%udzielanym zamówieniu 
na%stronie internetowej szko#y lub stronie inter-
netowej organu prowadz$cego.

Zamówienie jest udzielane w%sposób zapew-
niaj$cy przejrzysto&(, równe traktowanie pod-
miotów zainteresowanych wykonaniem zamó-
wienia oraz z% uwzgl"dnieniem okoliczno&ci 
mog$cychmie( wp#yw na%jego udzielenie.

Szko#a nie udost"pnia informacji zwi$zanych 
z%zamówieniem stanowi$cych tajemnic" przed-
si"biorstwa w% rozumieniu przepisów o% zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, je!eli podmiot 
zainteresowanywykonaniem zamówienia, nie 
pó'niej ni! przed zawarciem umowy o%wykona-

nie tego zamówienia, zastrzeg#, !e%nie mog$ by( 
one udost"pniane.

Szko#a niezw#ocznie podaje do publicznej 
wiadomo&ci, na% stronie internetowej szko#y 
lub stronie internetowej organu prowadz$cego, 
informacj" o% udzieleniu zamówienia, podaj$c 
nazw" (firm") albo imi" i%nazwisko podmiotu, 
z% którym zawar#a umow" o% wykonanie zamó-
wienia, albo informacj" o%nieudzieleniutego za-
mówienia.

Warunki korzystania przez uczniów 
z!podr%czników, materia&ów edukacyjnych oraz 
materia&ów 'wiczeniowych (art. 22aj-art. 22am 
ustawy o!systemie o"wiaty)

Podr"czniki, materia#y edukacyjne, materia-
#y (wiczeniowe oraz inne materia#y biblioteczne 
powinny by( gromadzone w%bibliotece szkolnej.

Szko#a podstawowa i%gimnazjum nieodp#atnie:
1) wypo!ycza uczniom podr"czniki lub mate-

ria#y edukacyjne, maj$ce posta( papierow$, lub
2) zapewnia uczniom dost"p do podr"czni-

ków lub materia#ów edukacyjnych, maj$cych 
posta( elektroniczn$, lub

3) przekazuje uczniom materia#y (wiczeniowe 
bez obowi$zku zwrotu lub je udost"pnia.

Dyrektor szko#y ma obowi$zek okre&li( szcze-
gó"owe warunki korzystania przez uczniów 
z$ podr!czników lub materia"ów edukacyj-
nych uwzgl"dniaj$c konieczno&( zapewnienia 
co najmniej trzyletniego okresu u!ywania tych 
podr"czników lub materia#ów. Zgodnie z%powo-
#anym wy!ej komunikatem MEN, nie jest ko-
nieczne podpisywanie umów u!yczenia podr"cz-
ników z%rodzicami ucznia.

Nale!y pami"ta(, aby okre&lone przez dyrek-
tora szko#y szczegó#owe warunki korzystania 
przez uczniów z%podr"czników lub materia#ów 
edukacyjnych poda( do wiadomo&ci rodzi-
ców uczniów.

W% przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub 
niezwrócenia podr"cznika lub materia#u eduka-
cyjnego szko#a podstawowai gimnazjum mo&e 
&%da# od rodziców ucznia zwrotu:

1)  kosztu zakupu podr"cznika lub materia#u 
edukacyjnego lub

2)  kosztu podr"cznika do zaj"( z% zakresu 
edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i%spo#ecznej w klasach I-III 
szko#y podstawowej, okre&lonego przez 
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ministra w#a&ciwego do spraw o&wiaty 
i%wychowania i%zamieszczonego na%stro-

nie internetowej urz"du obs#uguj$cego te-
go ministra.

W% &wietle powy!szego, nie jest 
mo!liwe !$danie zwrotu nowego 
egzemplarza podr"cznika.

Koszt ka!dej z% czterech cz"&ci 
podr"cznika „Nasz elementarz” 

okre&lony przez ministra edukacji 
narodowej wynosi 4,34 z#.

Koszt zwrotu ww. podr!cznika 
stanowi dochód bud&etu pa(stwa.
W%przypadku gdy ucze* niepe#no-

sprawny przechodzi z%jednej szko#y do 
innej szko#y w%trakcie roku szkolnego:
1) podr"czniki zapewnione przez 

ministra w#a&ciwego do spraw o&wiaty 
i% wychowania lub zakupione z% dotacji 
celowej, lub

2) materia#y edukacyjne zakupio-
ne z%dotacji celowej – dostosowane do 
potrzeb edukacyjnych i% mo!liwo&ci 
psycho)zycznych tego ucznia, z% któ-

rych ucze* korzysta, staj$ si" w#asno&ci$ 
organu prowadz$cego szko#", do której 

ucze* przechodzi.

Zakaz oferowania szko&om korzy"ci w!zamian 
za dokonanie wyboru konkretnego 
podr%cznika, materia&u edukacyjnego lub 
materia&u 'wiczeniowego (art. 22d ustawy 
o!systemie o"wiaty)

W%ustawie o%systemie o&wiaty zosta# dodany 
art. 22d, które jednoznacznie okre&la, !e zaka-
zane jest:

1)  oferowanie, obiecywanie lub udzielanie 
szko#om lub nauczycielom jakichkolwiek 
korzy&ci w%sposób po&redni lub bezpo&red-
ni w%zamian za dokonanie wyboru okre&lo-
nych podr"czników, materia#ów edukacyj-
nych lub materia#ów (wiczeniowych;

2)  oferowanie sprzeda!y podr"cznika wy#$cz-
nie z% innym podr"cznikiem lub dodatko-
wymi materia#ami dydaktycznymi prze-
znaczonymi dla ucznia.

Dzia#ania powy!sze stanowi$ czyny nieuczci-
wej konkurencji w%rozumieniu przepisów usta-
wyz dnia 16 kwietnia 1993%r. o%zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji9.

1 ustawa z!dnia 30!maja 2014!r. o!zmia-
nie ustawy o!systemie o$wiaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z!2014, 
poz. 811)
2 ustawa z!dnia 21 lutego 2014!r. o!zmia-
nie ustawy o!systemie o$wiaty (Dz. U. 
poz. 290)
3 art. 22c ustawy z!dnia 7 wrze$nia 
1991!r. o!systemie o$wiaty (Dz. U. 
z!2004!r. Nr 256, poz. 2572, z!pó(n., zm.)
4 rozporz%dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z!dnia 21 czerwca 2012!r. 
w!sprawie dopuszczania do u#ytku 
w!szkole programów wychowania 
przedszkolnego i!programów nauczania 
oraz dopuszczania do u#ytku szkolnego 
podr&czników (Dz. U. z!2012!r., poz. 752)
5 rozporz%dzenie Ministra Kultury 
i!Dziedzictwa Narodowego z!dnia 25 
lutego 2011!r. w!sprawie dopuszczania 
do u#ytku w!szko"ach artystycznych pro-
gramów nauczania oraz dopuszczania do 
u#ytku szkolnego podr&czników do szkó" 
artystycznych5 (Dz. U. Nr 52, poz. 268)
6rozporz%dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z!dnia 8 lipca 2014!r. w!spra-
wie dopuszczania do u#ytku szkolnego 
podr&czników (Dz. U. z!2014!r., poz. 909)
7rozporz%dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z!dnia 7 lipca 2014!r. w!spra-
wie udzielania dotacji celowej na!wypo-
sa#enie szkó" w!podr&czniki, materia"y 
edukacyjne i!materia"y 'wiczeniowe  
(Dz. U. z!2014!r., poz. 902)
8 ustawa z!dnia 29 stycznia 2004!r. – 
Prawo zamówie) publicznych (Dz. U. 
z!2013!r. poz. 907, z!pó(n. zm.)
9 ustawa z!dnia 16 kwietnia 1993!r. 
o!zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji (Dz. U. z!2003!r. Nr 153, poz. 1503, 
z!pó(n. zm.)
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Nowelizacja ustawy o!systemie o"wiaty

4 czerwca 2014!r. (z!wyj"tkami) wesz#a w!$ycie:

ustawa z! dnia 24 kwietnia 2014! r. o! zmianie ustawy o! systemie o%wiaty  
(Dz. U. z!2014!r., poz. 642)

Nowelizacja ustawy o!systemie o"wiaty obejmuje m.in.:

Asystent nauczyciela (art. 7 ust. 1e, 1f i!1g)
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

Wcze"niejsze przyj#cia dziecka do szko$y

-

-

-
-
-

-
-

Nowe zasady odraczania obowi%zku szkolnego 
-

-
-

-
nianie -

-
-

-
-

-
-

-

-
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-
-

-
czy 7 lat.

-

-

-

 Przepisy przej"ciowe dotycz%ce odraczania obowi%zku szkolnego

-

art. 4 ustawy z!dnia 24 kwietnia 2014!r. o!zmianie ustawy o!sys-
temie o"wiaty

-
-
-

-

-

-

-

art. 5 ustawy z!dnia 24 kwietnia 2014!r. o!zmianie ustawy o!sys-
temie o"wiaty

-
-
-

art. 14 ust. 1a ustawy o!systemie o"wiaty w!brzmieniu obowi#zuj#cym 
przed 1 wrze"nia 2014!r.

-

-

-

-

-

art. 14 ust. 1a ustawy o!systemie o"wiaty w!brzmieniu obowi#zu-
j#cym od 1 wrze"nia 2014!r.

W!przypadku dzieci posiadaj"cych orzeczenie o!potrzebie kszta#-
cenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym mo$e by% obj&te 
dziecko w!wieku powy$ej 6 lat, nie d#u$ej jednak ni$ do ko'ca roku 
szkolnego w!roku kalendarzowym, w!którym dziecko ko'czy 8 lat. 

Obowi"zek szkolny tych dzieci mo$e by% odroczony do ko'ca ro-
ku szkolnego w!roku kalendarzowym, w!którym dziecko ko'czy 8 lat.

Zmiany dotycz%ce tzw. edukacji domowej
-

-
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-

-

-
-

-

-
-

-

Organizacja zaj#& "wietlicowych w!szko$ach podstawowych 
oraz w!gimnazjach

-
-
-

uczyciela. 
-
-

-

-

-

-

-

Ni#sza op$ata za wydanie informacji  
z!Krajowego Rejestru Karnego

1 lipca 2014!r. wesz#o w!$ycie: 

rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo%ci z!dnia 18 czerwca 2014!r. w!sprawie 
op#at za wydanie informacji z! Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z! 2014! r., 
poz. 861)

-

-

Ustawa podr%cznikowa

8 lipca 2014!r. wesz#a w!$ycie:
 

ustawa z! dnia 30! maja 2014 roku o! zmianie ustawy o! systemie o%wiaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z!2014!r., poz. 811) z!wyj"tkiem:

-

-

-

-

-
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-

-
-

czeniowe
-

-

-

-

-

na! rok szkolny 
2015/2016.

-

-

-

-
-

-
-

-

Dotacja celowa na!wyposa#enie szkó$ w!podr%czniki, 
materia$y edukacyjne i!materia$y &wiczeniowe

8 lipca 2014!r. wesz#o w!$ycie

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z!dnia 7 lipca 2014!r. w!sprawie 
udzielania dotacji celowej na! wyposa$enie szkó# w! podr&czniki, materia#y 
edukacyjne i!materia#y 'wiczeniowe (Dz. U. z!2014!r., poz. 902) 

-

-
-
-

-

-

-
-

-

Nowe zasady dopuszczania podr%czników  
do u#ytku szkolnego

9 lipca 2014!r. wesz#o w!$ycie:

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z!dnia 8 lipca 2014!r. w!sprawie 
dopuszczania do u$ytku szkolnego podr&czników (Dz. U. z!2014!r., poz. 909) 

-
-
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Zmiana zasad akredytacji placówek  
doskonalenia nauczycieli

27 lipca 2014!r. wesz#o w!$ycie: 

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 17 czerwca 2014! r. zmie-
niaj"ce rozporz"dzenie w!sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczy-
cieli (Dz. U. z!2014!r., poz. 840) 

-
-

-
-
-

-

-

Wyprawka szkolna 

31 lipca 2014!r. wesz#o w!$ycie 

rozporz"dzenie Rady Ministrów z! dnia 29 lipca 2014! r. w! sprawie szczegó#o-
wych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na!zakup podr&czni-
ków i!materia#ów edukacyjnych (Dz. U. z!2014!r., poz. 1024)

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

Zmiany w!podstawie programowej  
kszta$cenia ogólnego

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie:

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 30! maja 2014! r. zmie-
niaj"ce rozporz"dzenie w! sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kszta#cenia ogólnego w!  poszczególnych typach szkó#  
(Dz. U. z!2014!r., poz. 803)
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Zmiany w!podstawie programowej wychowania przedszkol-
nego 

-

Przygotowanie dzieci do pos#ugiwania si& j&zykiem obcym nowo-
$ytnym

wymagana jest jednak opinia rady pe-
dagogicznej oraz zgoda organu prowadz%cego.

!

-

-
Przygotowanie do pos#ugiwania si& j&zy-

kiem mniejszo(ci narodowej lub etnicznej lub j&zykiem regionalnym 
dzieci nale$"cych do mniejszo(ci narodowych i!etnicznych oraz spo-
#eczno(ci pos#uguj"cej si& j&zykiem regionalnym”.

-

-

-
-

Zmiany w!podstawie programowej dla klas I-III szko$y pod-
stawowej 

-
-

-

-

-

-
-

 

-

Nowelizacja rozporz'dzenia w!sprawie  
kwalifikacji nauczycieli

29 sierpnia 2014!r. wesz#o w!$ycie:

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 6 sierpnia 2014! r. zmie-
niaj"ce rozporz"dzenie w! sprawie szczegó#owych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz okre%lenia szkó# i! wypadków, w! których mo$na zatrudni' 
nauczycieli niemaj"cych wy$szego wykszta#cenia lub uko(czonego zak#adu 
kszta#cenia nauczycieli (Dz. U. z!2014!r., poz. 1084)

-

-

-

-

-

Wynagrodzenie nauczycieli bez zmian

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie:

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 18 czerwca 2014! r. zmie-
niaj"ce rozporz"dzenie w! sprawie wysoko%ci minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac& w! dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z!2014!r., poz. 922)

-

-



91wrzesie"/pa#dziernik 2014

-
-
-

Mo#liwo"& po$'czenia w!zespó$ szko$y podstawowej 
z!przedszkolami

Od 1 wrze%nia 2014!r. obowi"zuj" przepisy: 

art. 62 ust. 1d i!1e ustawy o!systemie o%wiaty, w!brzmieniu nadanym ustaw" z!dnia 
13 czerwca 2013! r. o! zmianie ustawy o! systemie o%wiaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z!2013, poz. 827 z!pó)n. zm.), czyli tzw. ustaw" przedszkoln".

-
-

-

Etyka dla jednego ucznia

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie 

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 25! marca 2014! r. zmie-
niaj"ce rozporz"dzenie w! sprawie warunków i! sposobu organizowania nauki 
religii w!publicznych przedszkolach i!szko#ach (Dz. U. z!2014!r., poz. 478)

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
nieczne.

-
-
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-
-
-

Ubezpieczenie uczestników wycieczek krajowych 

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie:

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 28 sierpnia 2014! r. 
zmieniaj"ce rozporz"dzenie w! sprawie warunków i! sposobu organizowania 
przez publiczne przedszkola, szko#y i! placówki krajoznawstwa i! turystyki  
(Dz. U. z!2014!r., poz. 1150)

 
-

-

 zniesiono obligatoryjno"& ubezpieczenia od nast#pstw nie-
szcz#"liwych wypadków w!przypadku wycieczek i!imprez or-
ganizowanych w!kraju -

Zwrot kosztów zwi'zanych z! korzystaniem !wychowania 
przedszkolnego przez dzieci z!innej gminy

1 wrze%nia 2014!r. wszed# w!$ycie:

art. 79a ustawy o!systemie o%wiaty, wprowadzony ustaw" z!dnia 13 czerwca 
2013! r. o! zmianie ustawy o! systemie o%wiaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z! 2013, poz. 827 z! pó)n. zm.), tzw. ustaw" przedszkoln", dotycz"cy 
pokrywania kosztów w!przypadku korzystania z!wychowania przedszkolnego 
przez mieszka(ca innej gminy

-
-

-

-

-

-

Badania lekarskie kandydatów  
do szkó$ ponadgimnazjalnych

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie

rozporz"dzenie Ministra Zdrowia z! dnia 26 sierpnia 2014! r. w! sprawie bada( 
lekarskich kandydatów do szkó# ponadgimnazjalnych lub wy$szych i! na! kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkó#, studentów, s#uchaczy kwalifi 
U. z!2014!r., poz. 1144)

-
-

-
-

-

-

Liczebno"& oddzia$ów klas I-III szko$y podstawowej

1 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie

przepisy art. 61 ust. 3 i! 4 ustawy o! systemie o%wiaty, w! brzmieniu nadanym 
ustaw" z! dnia 30 sierpnia 2013! r. o! zmianie ustawy o! systemie o%wiaty oraz 
ustawy o!zmianie ustawy o!systemie o%wiaty oraz o!zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z!2013!r., poz. 1265), tzw. ustaw" sze%ciolatkow".

-
-
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-
-

-

-

-

-

-

-

Zmiana uprawnie' laureatów konkursów przedmiotowych
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

Poni(sza tabela przedstawia porównanie uprawnie' lau-
reatów i! )nalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów 
konkursów przedmiotowych o! zasi#gu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim, w! zakresie sprawdzianu w! VI klasie szko$y 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w!latach szkolnych 
2013/2014 i!2014/2015

- -

-
-

-
kursu 

-  
-

niku

- -

- -
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-
-

zwolnienie 

-

-
-

-
niku -

-

- -

- -

Nowe rozporz'dzenie w!sprawie  
prowadzenia dokumentacji szkolnej

3 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie 

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z!dnia 29 sierpnia 2014!r. w!spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko#y i! placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, dzia#alno%ci wychowawczej i!opieku(czej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z!2014!r., poz. 1170)

-
-

-
-

 

-
poprzednio 

wed#ug dat przyj&cia uczniów do szko#y
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
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Indywidualne nauczanie wed$ug nowych zasad

9 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie 

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 28 sierpnia 2014! r. w! spra-
wie indywidualnego obowi"zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
dzieci i!indywidualnego nauczania dzieci i!m#odzie$y (Dz. U. z!2014!r., poz. 1157)

-
-

 nauczycieli

-

-
 

-
-

-
-

dotychczas je-
dynie specjalny o(rodek szkolno-wychowawczy

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-
-

 nauczania
-

-

-

-
-
-

-
-
-

Zmiana klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego

12 wrze%nia 2014!r. wesz#o w!$ycie 

rozporz"dzenie Ministra Edukacji Narodowej z!dnia 8 sierpnia 2014!r. zmienia-
j"ce rozporz"dzenie w!sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz. U. z!2014!r., poz. 1140)

-
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-

-

-

-

-

-

-
-
-

Egzekucja obowi%zku szkolnego – nowy wzór tytu$u wyko-
nawczego

-

-
ustawa z!dnia 17 czerwca 1966!r. o!post#powaniu eg-

zekucyjnym w! administracji (tj. Dz. U. z! 2012! r. poz.1015 
z!pó*n. zm.).

 rozporz%dzenie Ministra Fi-
nansów z!dnia z!dnia 16!maja 2014!r. w!sprawie wzorów tytu$ów 
wykonawczych stosowanych w!egzekucji administracyjnej (Dz. 
U. z!2014!r., poz. 650). 

-
-

Teksty jednolite aktów prawnych

3 lipca 2014!r. zosta#o og#oszone

obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z! dnia 31 pa)dziernika 2013! r. 
w! sprawie og#oszenia jednolitego tekstu rozporz"dzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w! sprawie %wiadectw, dyplomów pa(stwowych i! innych druków 
szkolnych (Dz. U. z!2014!r., poz. 893)

-
-
-

-
-

-

6 sierpnia 2014!r. zosta#o og#oszone:

obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z!dnia 28 kwietnia 2014!r. w!spra-
wie og#oszenia jednolitego tekstu rozporz"dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w!sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z!2014!r., poz. 1041)

-
-
-

-
-

3 wrze%nia 2014!r. zosta#o og#oszone

Obwieszczenie Marsza#ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z! dnia 26 czerwca 
2014! r. w! sprawie og#oszenia 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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