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Edufakty pytają
rozmawiał Maciej Kułak, foto archiwum własne

Szkoły przyszłości
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będą pieniądze na doskonalenie nauczycieli
kształcenia zawodowego, m. in. na staże i praktyki u pracodawców, szkolenia dotyczące nowych
technologii, studia podyplomowe. Na poziomie centralnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza-Edukacja-Rozwój zostaną przygotowane multimedialne podręczniki do kształcenia zawodowego i e-zasoby do kształcenia zawodowego – przekonuje Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji

Panie Ministrze Rok Szkoły Zawodowców już na półmetku. Co się w tym czasie zmieniło w technikach i zawodówkach? Jakie są priorytety MEN w tym zakresie
na najbliższy czas?
W ramach tego roku podjęliśmy już konkretne działania, których celem jest dalsze podnoszenie jakości
kształcenia zawodowego. Jednym z tych działań jest
poprawa funkcjonowania doradztwa zawodowego
w szkołach. Dlatego też od października 2014 roku
trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać
uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach projektu systemowego „Edukacja dla
Pracy – etap II” rozpoczęto szkolenia dla osób realizujących doradztwo zawodowe w gimnazjach. Szkolenia
te będą trwały do końca czerwca 2015 r. Zostanie
nimi objętych docelowo 18 tysięcy nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach (po 3 osoby z każdego gimnazjum). W szkoleniu biorą udział również dyrektorzy
szkół. Ponadto w grudnia 2014 r. został opublikowany
poradnik „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania”, który przekazano bezpłatnie do
wszystkich gimnazjów w kraju. W poradniku zostały

zaprezentowane dobre praktyki realizacji doradztwa
zawodowego w szkołach oraz omówienie dostępnych
narzędzi do diagnozy predyspozycji zawodowych
uczniów. Podjęto także działania, których celem jest
ułatwienie absolwentom gimnazjów i ich rodzicom
podjęcia decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacji.
Od 1 marca 2015 r., a więc w momencie, kiedy gimnazjaliści przystępują do wyboru szkoły, w której będą
chcieli kontynuować naukę, zostanie umieszczona
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej Mapa
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uwzględniająca zawody, w których te szkoły kształcą obecnie
oraz nowe zawody, w których zamierzają uruchomić
kształcenie od 1 września 2015. Dzięki tej Mapie
uczniowie i ich rodzice uzyskają dostęp do informacji o szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
w ich najbliższym otoczeniu oraz możliwościach
kształcenia w konkretnych zawodach, a tym samym
łatwiej im będzie zaplanować dalszą drogę edukacji
i kariery zawodowej. Podpisane także zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Gospodarki, Ministrem Pracy i Polityki Społecz-

“
Podjęto także działania, których celem jest ułatwienie
absolwentom gimnazjów i ich rodzicom podjęcia
decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacji.

“
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nej i Ministrem Skarbu dotyczące współpracy na rzecz
rozwoju kształcenia zawodowego, dostosowanego do
potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
Jaką rolę w ministerialnych planach pełnią przedsiębiorcy?
Bardzo istotną. Chcemy, by w szerszym niż dotychczas
zakresie włączyli się w kształcenie zawodowe na wszystkich jego etapach, począwszy od aktualizowania klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawy
programowej kształcenia w zawodach, poprzez przygotowanie we współpracy ze szkołami programów nauczania,
szczególnie w zakresie kształcenia praktycznego, przygotowanie zadań egzaminacyjnych, aż po uczestniczenie
w egzaminach zawodowych jako egzaminatorzy. Na takie
zaangażowanie pracodawców będą środki w projektach
realizowanych z funduszy unijnych.
Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy wspierający szkolnictwo zawodowe?
W Regionalnych Programach Operacyjnych zaplanowano między innymi organizację u pracodawców staży
i praktyk dla uczniów szkół zawodowych, przede wszystkim uczniów techników. Pracodawcy organizujący te staże i praktyki otrzymają refundację ponoszonych kosztów
na odzież roboczą, wyposażenie miejsca pracy stażysty,
eksploatację materiałów i wynagrodzenie opiekuna stażysty, natomiast uczestniczący w nich uczniowie będą
otrzymywać stypendiów w okresie trwania stażu.
Wielu dyrektorów wciąż narzeka na sposób przeprowadzania egzaminów zawodowych. Można znaleźć
opinie, że standard wyposażenia sal egzaminacyjnych odbiega od realiów, a tak naprawdę potrzeb.
Czy MEN planuje zmiany w tym aspekcie?
Na poziomie regionalnym zaplanowano środki na doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które posłużą
także do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
Warto też zwrócić uwagę, że od 1 września 2012 r.
zarówno kształcenie zawodowe, jak i przeprowadzanie egzaminów zawodowych odbywa się w oparciu
o podstawę programową kształcenia w zawodach.
Oznacza to, że szkoła nie musi posiadać specjalnego wyposażenia, by móc przeprowadzić egzamin
zawodowy. Kształcenie zawodowe i przeprowadzanie
egzaminów odbywa się na tym samym sprzęcie.

Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji

Zdawalność egzaminów w szkołach zawodowych
rośnie. Czy to oznacza, że placówki te nie są już
szkołami drugiego wyboru?
Podejście absolwentów gimnazjów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe wyraźnie się
zmienia. Pokazują to wyraźnie statystyki w roku
szkolnym 2006/2007 kształcenie w technikach
i zasadniczych szkołach zawodowych wybierało
47,5% absolwentów gimnazjów, w roku szkolnym
2014/2015 na dalszą naukę w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych zdecydowało się
54,65% absolwentów gimnazjów. Wzrost jest, jak
widać, znaczący.
Jak wyglądają zmiany w systemie wspierania nauczycieli? Na jakim etapie są prace nad e-zasobami?
Co ponadto się zmieni w tym względzie?
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
będą pieniądze na doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, m. in. na staże i praktyki u pracodawców, szkolenia dotyczące nowych technologii,
studia podyplomowe. Na poziomie centralnych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój zostaną przygotowane multimedialne
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Na co powinni zwrócić dyrektorzy szkół zawodowych, a także samorządy w kontekście nowej unijnej
perspektywy finansowej? Na co pieniędzy będzie
najwięcej?
Będą przede wszystkim pieniądze na kształcenie
zawodowe, m. in. na rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami
w zakresie tworzenia programów nauczania, zwłaszcza programów kształcenia praktycznego u pracodawców, ale także organizację staży i praktyk dla uczniów,
o czym już mówiłem. Mówiłem już także, że będą
pieniądze na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce
dydaktyczne do prowadzanie kształcenia i przeprowadzania egzaminów w warunkach odzwierciedlających
rzeczywiste warunki pracy. Będą również pieniądze
na rozwój doradztwa zawodowego w szkołach.
Odpowiada Pan w MEN nie tylko za szkolnictwo
zawodowe, ale też m.in. za bezpieczeństwo i nowe
technologie. Tematyka jest ze sobą nierozerwalnie
związana. Jakie są plany ministerstwa w tych kluczowych kwestiach?
Bezpieczeństwo w szkołach zawsze pozostanie
ważnym zadaniem, zresztą pojęcie bezpieczeństwa
jest bardzo szerokie. Obejmuje ono zarówno bezpieczeństwo na drodze, szlaku turystycznym czy
korytarzu szkolnym; bezpieczeństwo to także zdrowy
styl życia, zdrowe odżywianie. Stąd też propagujemy
różne dobre, sprawdzone wzorce i scenariusze lekcji.
Wykorzystujemy też dorobek wielu stowarzyszeń
i instytucji, które są naszymi partnerami w ramach
programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, prezentując
go na mapie bezpiecznej szkoły. Propagujemy dobre
rozwiązania, wynikające ze współpracy międzyresortowej, przykładem jest chociażby realizowany wspólnie z policją program profilaktyki rówieśniczej PaT/E
– Profilaktyka a Ty/Edukacja (http://pat.policja.gov.pl/
pat/). Jeśli chodzi o nowe technologie MEN nie zajmuje się bezpośrednio nimi, aczkolwiek w ramach roku
szkoły zawodowców staramy się pokazywać uczniom,
że nowe technologie to nowe, atrakcyjne miejsca
pracy. W ostatnim roku dopuściliśmy kilka nowych zawodów jak monter odnawialnych źródeł energii. Wiem,
że w związku z rozwojem polskiej energetyki jądrowej,
są prowadzone prace nad przygotowaniem podstaw

“
Będą również pieniądze
na rozwój doradztwa
zawodowego w szkołach.

“

podręczniki do kształcenia zawodowego i e-zasoby
do kształcenia zawodowego.

programowych dla zawodu technik nukleonik. Propagujemy ciekawe projekty związane chociażby z technikami satelitarnymi, 16 lutego razem z Centrum Badań
Kosmicznych PAN zorganizowaliśmy w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu
Podlaskim „Dzień Badań Kosmicznych”, podczas
którego nastąpiła inauguracja projektu Odyseusz II.
Celem projektu, realizowanego przez ośrodki uniwersyteckie i dydaktyczne, a także instytuty naukowe we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest popularyzacja ścisłych kierunków rozwoju zawodowego młodzieży oraz wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. Projekt jest okazją dla uczniów na przygotowanie
programów, które później mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w przemyśle.
Brał Pan czynny udział w pracach nad ustawa o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Agencję mamy.
Jaką rolą pełnić będzie w polskim systemie edukacji? Jak widzi Pan współpracę tej instytucji z MEN?
Rzeczywiście od wielu lat interesowałem się technikami satelitarnymi i pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni
Kosmicznej. W tym czasie wydarzyło się wiele dobrych rzeczy, między innymi Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej,
a jeden z najważniejszych programów tej agencji
GMES otrzymał imię wielkiego, polskiego uczonego
COPERNICUS. Polski przemysł kosmiczny może nie
jest tak rozwinięty, jak we Francji czy Niemczech, ale
już dzisiaj kilkadziesiąt firm pracuje na jego rzecz i są
to nowoczesne, atrakcyjne miejsca pracy, pozwalające
na rozwój zawodowy i osobowy ucznia. W Centrum
Nauki Kopernik funkcjonuje komórka informująca
o projektach edukacyjnych dla szkół z dziedziny kosmosu i astronomii.
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O egzaminach zawodowych, doradztwie zawodowym, współpracy
na linii szkoła-biznes, funduszach unijnych i nowych technologiach,
a także ochronie danych osobowych i wizerunku ucznia.
O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas

II Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów
i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów
Kształcenia Praktycznego…z tabletem
Spotkanie odbędzie się 9-11 kwietnia 2015 roku
w Instytucie Europejskim w Łodzi.
Uczestnictwo w konferencji potwierdził minister Tadeusz Sławecki,
odpowiedzialny za szkolnictwo zawodowe.
Objął też konferencję swoim patronatem.
Wiele uwagi podczas konferencji poświęcimy nowoczesnym środkom
dydaktycznym (w tym m.in. najnowocześniejszym rozwiązaniom
mechatronicznym, informatycznym, ale też np. temu jak odpowiednio dobrać
najprostszy sprzęt). Dlatego postanowiliśmy zrezygnować z publikowania
materiałów konferencyjnych na tradycyjnych papierowych nośnikach
i zaopatrzyć uczestników …
w tablety Samsung GalaxyTab naszpikowane materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy
Redakcja magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Patronat Honorowy
Wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki
Partnerzy:
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
Partnerzy technologiczni:

Epson w szkole
tekst Maciej Kułak

Artykuł z linkiem wideo

Specjalnie dla edukacji
Z myślą o edukacji firma Epson wprowadziła nową linię projektorów. Wśród nich znaleźć można model interaktywny, który z powodzeniem może zastąpić tradycyjną tablicę interaktywną. –
Urządzenia wyróżnia wysoka jakość wykonania, tak ważna w szkole jasność światła kolorowego
i przystępna cena – Szymon Dej z firmy Epson.
Gros dyrektorów podejmując decyzję o zakupie projektora kieruje się, przede wszystkim, ceną. – Tak wygląda szkolna rzeczywistość – mówi Tomasz Klaas, nauczyciel informatyki. – Później się okazuje, że do ceny
projektora trzeba doliczyć cenę rolet zaciemniających
pracownię, koszt lampy, który czasami przewyższa
koszt zakupu samego projektora. W efekcie projektor
po kilkunastu miesiącach ląduje w szafie, a jedynym
śladem po jego bytności jest… uchwyt szpecący sufit.
Trudno winić dyrektorów za zaistniałą sytuację.
Wybierając droższy, ale jakościowo lepszy sprzęt muszą się często tłumaczyć przed swymi przełożonymi
w ratuszu. – Pieniędzy brakuje, a potrzeb przybywa –
przekonuje dyrektor jednego z największych techników
na Mazowszu. – Musimy decydować – kupić jeden
lepszy projektor czy np. dwa tańsze. I  zazwyczaj wygrywa druga opcja.

Tani, wydajny, oszczędny
Czy dyrektorzy są skazani na wybór jedynie pomiędzy sprzętem drogim w utrzymaniu lub drogim w zakupie? – Od jakiegoś czasu już nie – uśmiecha się Ewa
Pytlak – Epson, z myślą o szkołach,wprowadził specjalną serię projektorów (EB-03), którą, mimo stosunkowo niskiej ceny, wyróżnia m.in.: wysoka jasność świa-

tła białego i barwnego, wysoki współczynnik kontrastu,
żywe kolory, tanie i wydajne lampy i przede wszystkim
technologia 3LCD.
A ta od lat jest chlubą japońskiego koncernu. Zapewnia bowiem równie wysoką jasność światła białego jak
i barwnego, o czym można się przekonać wchodząc
choćby na internetową porównywarkę projektorów
(http://www.colorlightoutput.com/). – Innowacyjność
technologii 3LCD i jej przewaga nad innymi polega
na tym, że jasność światła białego i barwnego wyświetlanego przez projektory Epson zawsze będzie równie
wysoka – zapewnia przedstawicielka firmy. – W przypadku innych technologii różnie z tym bywa, a różnica
pomiędzy jednym i drugim parametrem może wynieść
nawet 1000 Lumenów.
Co to oznacza? Wiele tanich projektorów np. DLP wyświetla kolory o zaniżonej jasności. Dlatego trzeba
zasłaniać okna w trakcie kolorowych prezentacji lub
oglądania filmów. – Tego problemu nie ma w przypadku
projektorów Epson – i to zarówno – najtańszych, jak
i najdroższych – przekonuje Szymon Dej, z firmy Epson.
Obejrzyj film porównujący technologię 3LCD z DLP

To co rzadko się spotyka w projektorach z przedziału cenowego 1-1,5 tys. zł to swoboda podłączania
różnych urządzeń. W  modelach z serii EB-03 znaleźć
można m.in. wejście HDMI (co ciągle nie jest standardem w tej klasie projektorów), a także łatwa, wręcz
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intuicyjna obsługa. – Dzięki stosowanemu wyłącznie
przez firmę Epson ręcznemu suwakowi korekcji geometrii obrazu i automatycznej korekcji pionowej przygotowanie projektora do pracy jest szybkie i łatwe.
Niezależnie od tego, pod jakim kątem jest ustawiony
projektor, obraz można skorygować i wyprostować –
wylicza Szymon Dej.
Ułatwieniem jest też zastosowanie nowych kolorów
diod LED i ikon menu na panelu sterowania.
Modele z serii 03 są dostępne w różnych wersjach
(w zależności od rozdzielczości wyświetlanego obrazu). EB-S03 to model SVGA (800 x 600, proporcje obrazu 4:3) EB-W03(1280 x 800, proporcje obrazu-16:10),
EB-X03 (XGA, 1024 x 768, 4:3).

atrybutów. Interaktywne pióra są szybsze w konfiguracji i pozwalają na bardziej gładkie i precyzyjne pisanie.- Do tego warto wspomnieć o Easy Interactive
Tools, czyli aplikacji z funkcjami interaktywnymi – dodaje Ewa Pytlak.
Lampa w modelu EB-536Wi może pracować nawet
do 10 tys. godzin w trybie ekonomicznym. Nie brakuje też innych, oszczędzających pieniądze rozwiązań.
Wśród nich są m.in. funkcja oszczędzania energii
w czasie prezentacji, funkcja wyciszenia dźwięku i obrazu (pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70 proc. w czasie, gdy projektor nie jest
używany). Dopełnieniem są też 16 W głośniki umożliwiające odtwarzanie dźwięku z projektora, bez konieczności podłączania zewnętrznych głośników. – Bardzo
przydatnym rozwiązaniem jest też wejście mikrofonu
– podpowiada Ewa Pytlak. – Dzięki niemu nauczyciel
może w prosty sposób zamienić projektor w system
nagłośnienia.
EB-536Wi

Konkurencja dla tablic interaktywnych
To jednak nie koniec nowości „za rozsądną cenę”,
przygotowanych przez Epson z myślą o polskich szkołach. – Najnowszy projektor interaktywny EB-536Wi
to alternatywa dla drogich, zajmujących dużo miejsca,
tablic interaktywnych – przekonuje Ewa Pytlak.
W wielu klasach czy przedszkolnych salach nie ma
warunków do zainstalowania ogromnej tablicy. Tymczasem o „kawałek” białej ściany lub tablicy suchościeralnej nietrudno. – W  ten sposób możemy wyposażyć klasę w interaktywne urządzenie nie ponosząc
dodatkowych kosztów, nie oplatając pracowni siecią
kabli, czy bez demontowania suchościeralnej tablicy –
wylicza przedstawicielka Epsona.
Ogromną, oprócz ceny, zaletą interaktywnego
projektora jest prostota obsługi. Instalacja niewymaga sterowników, a urządzenie kalibruje się automatycznie. Dzięki funkcji podwójnego interaktywnego
pióra dwie osoby mogą równocześnie notować na całej powierzchni ekranu z zastosowaniem odmiennych
www.edufakty.pl | 9
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Nowoczesność to nie gadżety
Tych kilka słów, kilka zdań poniżej skreślonych mają dotyczyć nowych technologii tzw. informatycznych i edukacji. Temat to obecnie modny i razem z koncepcją cyfryzacji państwa
jest to nowa idea zbawcza, która ma nas, mieszkańców Polski doprowadzić tam, gdzie
chcielibyśmy być a nie jesteśmy. Niestety, choć cel zbożny to sposób realizacji wadliwy na
poziomie koncepcji.
Wiara w gadżety
Na początek kilka cytatów. Chciałbym od razu zaznaczyć, że nie polemizuję z tym, co jest w tych wyimkach napisane. Służą one jako punkt odniesienia do zaprezentowania pewnych tez, tak negatywnych (krytyka) jak i pozytywnych
(postulaty/pomysły).

“

Dla 14-latków smartfon czy tablet to przedmioty tak naturalne jak rower, piłka czy długopis.
Za kilka lat staną się oni napędem polskiej gospodarki. Jeśli teraz zainwestujemy w ich umiejętności
tworzenia produktów i usług związanych z informatyką, uzyskamy wykwalifikowaną kadrę, zdolną
do pracy w każdym segmencie gospodarki. W każdym, ponieważ w każdym są obecne narzędzia
informatyczne. To wielka szansa dla nas na zdobycie przewagi konkurencyjnej i zbudowanie
podstawy trwałego rozwoju ekonomiczno-społecznego – uważa Katarzyna Węglińska.”
[http://itpolska-news.pl/it-dla-branzy/nowe-technologie-w-edukacji, KWIECIEŃ 11 NAPISAŁ
MARIUSZ LUDWIŃSKI]

To, że smartfon czy tablet należą do dóbr dość powszechnych i używanych przez dużą ilość dzieci i młodzieży w Polsce (dla całej populacji ekstrapolacja na początek 2015 roku to 60% użytkowników smartfonów
[http://jestem.mobi/2014/02/smartfonizacja-w-polsce2014-najwazniejsze-liczby-infografika/] jest faktem bezspornym. Faktem jest również,
że na smartfonach w Polsce
mamy dużą liczbę rodzimych aplika-

“

cji mobilnych, które uzasadniają celowość posiadania
takiego gadżetu. Dlaczego ważna jest rodzimość tych
aplikacji? Ponieważ ich lokalizacja pozwala na uspołecznienie tych urządzeń. Nie są to tylko graidełka, zabawki
do gry i aparaty do robienia samolubek (albo samoj…ek
jak kto woli) ale bardzo przydatne bankofony, bazy wiedzy, płatomaty, przewodniki i wiele wiele innych. Alfabetsmartfonowy nie gwarantuje jednak rozwoju gospodarki
cyfrowej. Jest to jeden z czynników, być może koniecznych ale bez stworzenia kultury innowacyjności nici
z marzeń o polskiej równinie krzemowej. Kultura innowacyjności to nie sprawne posługiwanie się gadżetami
ale społeczna akceptacja ryzyka i akceptacja przegranej
jako nieodłącznej części sukcesu. Dodatkowo to dość
swobodny stosunek do autorytetów i tzw. oczywistych
oczywistości. Whodareswins.
Niestety, wydaje się że w naszym przepisie na rewolucję (a może ewolucję?) dostrzega się przede
wszystkim gadżet, zewnętrzność a nie zmianę paradygmatu. Czyli mówi się o sprzęcie a nie o zawartości
ani o zmianie sposobu myślenia. Pomija się koniecz-
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Krzysztof Eran Werber – matematyk z wykształcenia, absolwent UJ. Studiował również na Uniwersytecie Hebrajskim. Zajmował się
w życiu najróżniejszymi rzeczami. Był dziennikarzem w polskojęzycznej gazecie poza granicami Polski. Służył w wojsku – w lotnictwie,
ale nie latał. Służył w artylerii i jak najbardziej strzelał z armat. Wydawał książki w języku rosyjskim. Był sekretarzem osobistym znanego
uczonego. Pisał gry komputerowe – dawno temu. Uczył języka i kultury polskiej zagranicznych dyplomatów. Miał nieźle prosperującą
firmę komputerową. Usiłował ratować zdychające karpie w Polsce. Był doradcą Zarządu Poczty Polskiej i ratował zdychający duży projekt
informatyczny (198 milionów zł). Obecnie jest wolnym strzelcem w dziedzinie prowadzenia projektów oraz prezesem spółki P21. Ostatnie
kilka lat zaangażowany ideowo w Projekt P21 – Przedszkole XXI wieku. Wierzy, że dobra edukacja zależy zarówno od przedszkola jak i od
uniwersytetu. Lubi dobre wino i w ogóle dobre trunki. Lubi muzykę ale nie gra na żadnym instrumencie. Podstawowym stanem jego świadomości jest zdziwienie. Lubi zwierzęta, koty i szczury w szczególności. Je mięso.

ność wprowadzenia do szkoły elementu wolności,
który jest niezbędny do wychowania ku kreatywności
i zmianie. Być może wynika to z pomieszania idei wolności z pojęciem anarchii czy chaosu. W takim razie
edukować trzeba nie dzieciaki a decydujące o kształcie edukacji „doroślaki” i im łopatologicznie wytłumaczyć czym jest wolność a czym jest chaos.

“

„Osobną kwestią jest rozwój umiejętności
cyfrowych uczniów i studentów. Coraz częściej
słychać opinie, że umiejętność kodowania
powinna być uznana za podstawową
kompetencję, pomagającą odnaleźć się we
współczesnym świecie.
Na równi z czytaniem i pisaniem.”
[http://itpolska-news.pl/it-dla-branzy/nowetechnologie-w-edukacji, KWIECIEŃ 11 NAPISAŁ
MARIUSZ LUDWIŃSKI]

“

Jeżeli uczniowie en masse będą posiadać umiejętność kodowania tak jak posiadają dziś umiejętność
pisania i czytania to … nic a nic się nie będzie działo.
Nie będą się odnajdywać we współczesnym świecie.
Kodowanie bowiem to najmniej ciekawa część tworzenia oprogramowania. To takie układanie cegieł.
Konieczne ale dość bezmyślne. Istotą budowli jest zamysł architekta i obliczenia konstruktora jak również
zarządzanie budową jako przedsięwzięciem (projektem). Tego jednak nie nauczymy w szkole na lekcjach
informatyki. To wymaga raczej zmiany nastawienia do
tych uczniów, którzy mają odwagę niż ćwiczenie pisania etiud w Screachu. Tak na marginesie, tzw. dziecięcych języków programowania jest nie mniej niż 30 (32
wg. WikiPedii). Jaki jest obecnie powszechnie nauczany zależy od mody dokładnie takiej samej jak moda
związana ze strojem damskim.
Zatem nie uczyć programowania? Oczywiście,
że uczyć. Tym niemniej z tego uczenia nie wyniknie
jakaś straszliwa rewolucja i gwałtowny rozwój. Dla tej
części dzieci czy młodzieży, która ma do tego dryg,
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smykałkę zajęcia takie jeśli będą dobrze prowadzone będą taką frajdą jak dla tych, którzy lubią sobie
pograć w gałęzajęcia na boisku. Dla tych, którzy nie
maja smykałki będzie to tak samo nieprzyjemne jak
dajmy na to „matma”. Kiedy jednak poziom tych zajęć będzie taki sobie albo żaden to być może efekt będzie ujemny – ci, którzy mają talent i chęć na wejściu,
na wyjściu już będą całkiem normalni i niechętni. Dokładnie tak jak z nauczaniem matematyki. Tak zupełnie na marginesie, może zacznijmy od podniesienia
poziomu nauczania matematyki. Wszak jest to podstawa alfabetyzmu cyfrowego. Trudno sobie wyobrazić programistę, który nie potrafi prawidłowo używać
kwantyfikatorów czy nie zna podstaw teorii liczb lub
kombinatoryki. Może od tego należałoby zacząć. Od
matematyki dyskretnej i logiki w szkole średniej.
Jeszcze jeden aspekt przygotowania do życia
w świecie cyfrowym i do pracy w takim świecie to umiejętność pracy zespołowej. Umiejętność kierowania zespołem i bycia kierowanym. Umiejętność współpracy.
Szkoła polska jest nastawiona na sukces lub porażkę
jednostki. Nauczyciel ma pracować z uczniem zdolnym a nie ze zdolnym zespołem. Patrząc na szkołę
jako na przygotowanie do życia w świecie cyfrowym
taki wyuczony egocentryzm jest często źródłem klęski dobrze zapowiadających się przedsięwzięć. Piszę
wyuczony, bowiem naturalna cechą dziecka jest kooperacja i uczestnictwo.
Czy zatem należy załamać ręce i stwierdzić, że nic
się nie da? Oczywiście, że nie. Młodzi ludzie będą
się realizować w Nowym Wspaniałym Świecie mimo
szkoły. Przynajmniej ci najbardziej odporni przebojowi. Problem z tymi mniej odpornymi, którzy wychodzą
przekonani, że cyfrowość w edukacji to umiejętne stosowanie operacji „cut and paste”.
Pamiętacie Nikitę Siergiejewicza Chruszczowa?
Kto nie pamięta może go sobie wygooglać i pogłębić swą wiedzę z Wiki. Otóż Nikita Siergiejewicz pod
wrażeniem pól kukurydzy w Stanach Zjednoczonych nabrał przekonania, że obsianie tym samym
wielkich połaci Kraju Rad uczyni go z miejsca samowystarczalnym żywnościowo i doprowadzi do pokonania USA w wyścigu gospodarczym. Oczywiście
nie było to możliwe i nie tylko dlatego, że kukurydza
nie za bardzo nadawała się na podstawową uprawę
w Sowietach. Mentalnie człowiek radziecki nie był
zdolny do nowoczesnej czy efektywnej gospodarki
rolnej.

Jak to ma się do nowoczesnych technologii i edukacji w naszym kraju? Otóż nasze szkolnictwo jest
niezdolne do właściwego użycia nowoczesnych technologii ponieważ jest koncepcyjnie zacofane. Z  powszechnego posiadania tabletów przez uczniów czy
nauczycieli czy ilości tablic interaktywnych na jedną
szkołęnie wynika wcale, że staliśmy się nowocześni
czy staliśmy się obywatelami „cyfrowego świata”.
Bowiem współczesny świat, ten który się rodzi, cały
czas to świat którego istotą nie jest „cyfrowość” ale
postępująca rezygnacja z liniowości na rzecz równoległości – tak w postrzeganiu zdarzeń jak i komunikacji, relacjach pomiędzy podmiotami i rzeczami.
W edukacji to oznacza, że statyczny układ uczeń – nauczyciel zanika, jest nieadekwatny do rzeczywistości.
Każdy z nich jest zarazem i nauczycielem i uczniem.
Nie oznacza to równości stron ale na pewno oznacza
zmianę relacji – nauczyciel to ten kto wie trochę więcej
a przede wszystkim wie jak i po co. To „po co” jest bardzo ważne – wiedza bowiem nie jest już postrzegana
jako wyznacznik statusu ale jako narzędzie. Jeżeli nie
wiemy do czego ma służyć nie traktujemy jej poważnie,
bez względu jak nowocześnie jest podawana.
Mała prowokacja – nie prowokacja. Zastanówmy
się dlaczego dzieci powinny uczyć się czytać i pisać?
Tu być może znalazłoby się trochę argumentów, choć
w dobie oprogramowania, które potrafi nam przeczytać poprawnie tekst umiejętność czytania wydaje się
być, dla przeciętnego obywatela zbędna. Właściwie
pisanie i czytanie jest nam potrzebne do SMSowania.
Konia z rzędem dla kogoś, kto przeczyta i zrozumie
umowę adhezyjną z firmą telekomunikacyjną. Pisanie odręczne? Chyba tylko aby trenować równomierny
rozwój lewej i prawej półkuli. Nie piszemy bo i po co.
Naciskamy klawisze …

E-podręcznik
Większość e-podręczników, które widziałem,
to przeniesienie tego co na papierze do innego medium. Już sama nazwa wskazuje, że raczej dużej
zmiany tu nie ma i znajdujemy się w tym samym
układzie – nauczyciel, podręcznik, uczeń – tyle
tylko, że zamiast nosić torbę z książkami uczeń
przyniesie do klasy tablet. Bez dwóch zdań, że jest
to postęp chociażby z punktu widzenia ortopedy
i hieny szkolnej. Mniej wad postawy, mniejsze szanse na skoliozę ale jeśli chodzi o edukację to koncepcyjnie zmiana medium (papier – ekran) niewiele
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wnosi. Pytanie, które należałoby postawić to czy
w ogóle w dzisiejszych czasach potrzebny jest podręcznik. Taki podręcznik z jakiego dzieci i młodzież
uczą się odkąd wymyślono pruską edukację [http://
nauczanieblog.blogspot.com/2014/01/pruski-system-edukacji-1.html]. Podręcznik czyli coś, co zawiera wiedzę mocno „na zaś”, coś co jest statyczne,
skierowane od autorytetu (autor, nauczyciel) do profana, ignoranta czyli ucznia. Większość wiadomości tzw. wiedzy ogólnej zawartej w podręcznikach
jest nieinteresujące dla ucznia bowiem jest nieadekwatne do otaczającej rzeczywistości (dyskurs
odnosi się do podręczników szkolnych, od klasy
I do XII). Uczeń jest traktowany jak rekrut, który ma
na pamięć znać nazwy wszystkich części karabinka
bojowego czy armatohaubicy. W  wojsku może ma
to jakiś sens – w szkole, która ma przygotowywać
do życia w społeczeństwie XXI wieku sensu to nie
ma. Kiedy los przeciętnego absolwenta szkoły średniej a nawet uczelni to prekariat, wiedza dotycząca
np. rodzajów kry („Zamiast rysować kredą na tablicy rodzaje kry na rzece, można skorzystać z grafik
z bezpłatnych banków zdjęć. Zamiast wieczorem
sprawdzać pytania testowe z długopisem w ręku,
wykorzystać program, który zanalizuje odpowiedzi
i w kilka chwil przedstawi wyniki. Cały czas w rękach nauczyciela pozostaje zadanie tworzenia
scenariuszy zajęć. Ich realizacja natomiast to już
wspólne dzieło – wyjaśnia Katarzyna Węglińska”
[http://itpolska-news.pl/it-dla-branzy/nowe-technologie-w-edukacji, KWIECIEŃ 11 NAPISAŁ MARIUSZ

LUDWIŃSKI]) jest nieprzydatna w stopniu znacznym i powoduje frustrację i dysonans poznawczy.
Wiedza ta bowiem ani nie jest konieczna do osiągnięcia statusu społecznego ani nie jest przydatna
w życiu. Wepchnięcie takiego podręcznika w format pdf czy inny, który można czytać na tablecie
niczego nie zmienia. Wszyscy , zarówno uczniowie
jak i nauczyciele znają zasady gry w oportunizm –
jedynie słuszne pytania i jedynie słuszne odpowiedzi, które dla większości uczniów wydają się być do
niczego nie przydatne.
Ilu nauczycieli wprowadzających materiały w wersji
cyfrowej (np. e-podręczniki) rezygnuje z zeszytu jako
podstawowej formy robienia notatek przez uczniów?
Albo pozostawia to do uznania ucznia? Chcesz, notujesz
w zeszycie, nie chcesz-notujesz gdzie bądź, w chmurze.
A może wcale nie notujesz? Może nagrywasz sobie krótkie notatki? W takim podejściu „wolnościowym”, w takiej
zmianie, która z ucznia czyni podmiot działań edukacyjnych a nie przedmiot jest zawarta niezbędna podstawa
do tego, by to nowe, związane ze zmianami technologicznymi, mogło być przyswojone. Bo rewolucja cyfrowa
to rewolucja, która dla tych, którzy mają odwagę.

Tezy pozytywne
Ponieważ współczesne narzędzia a przede wszystkim wszystko to co jest związane z komunikacja czyli
Internet i komunikacja komórkowa dają możliwość
upodmiotowienia każdemu z uczestników i dają
szanse na „15 minut sławy” już na etapie edukacji
szkolnej trzeba przygotowywać ucznia do „obywatelstwa w Sieci”. Oznacza to miedzy innymi stopniowe
likwidowanie silnej asymetrii ról nauczyciela i ucznia.
Nauczyciel bowiem przestaje być tym, który wie – bo
tak naprawdę nie wie, jego wiedza jest ograniczona
w stosunku do wiedzy w Sieci, która jest dostępna dla
ucznia – a staje się tym (albo powinien stać się), który zna metodę, wie jak dojść na szczyt lub do źródeł.
Nauczyciel zamienia się w trenera, przewodnika czy
po prostu weterana – organizatora, który potrafi zorganizować wyprawę po wiedzę. Znika lista dozwolonych pytań i jedynie słusznych odpowiedzi a nauczyciel pełni rolę moderatora czy kierującego ruchem.
Uczniowie zaś, na ile to możliwe, coraz bardziej samodzielnie sięgają po wiedzę – tę, która jest im przydatna lub ich interesuje. Wychowujemy ich do wolności,
także przez sposób podawania wiedzy, tak by niektórzy z nich odważyli się i … wygrali. Whodareswins.
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Artykuł z linkiem wideo

Rozwijanie kreatywności – modelowanie
przestrzenne w programie SketchUp
Modelowanie przestrzenne jest niezwykle ciekawym zagadnieniem, nie tylko dla oglądających trójwymiarowe obiekty, ale i dla tworzących. Wiele programów, za pomocą których można takie obiekty skonstruować, jest dla szkolnych celów niedostępna z uwagi na swoją cenę,
wymagania sprzętowe i trudność ich wykorzystania. Profesjonalne programy do modelowania przestrzennego są najczęściej wykorzystywane przez biura projektowe.

Poszukując programu, który byłby łatwy w użyciu, dawał znakomite efekty, był darmowy i mógł być wykorzystywany w edukacji szkolnej, można znaleźć program
SketchUp, nierozerwalnie związany z projektowaniem
przestrzennym przede wszystkich budowli architektonicznych na mapach Google Earth.
Po uruchomieniu programu widoczny jest układ
trzech osi współrzędnych, według których należy orientować konstruowany obiekt.

Układ narzędzi zależy od użytkownika. Należy je
dobrać i uaktywnić w menu View/Toolbars .
Artykuł ten nie jest szczegółowym opisem programu i na pewno nie zawiera opisów wszystkich możliwych narzędzi. Ukazuje on specyfikę tworzenia modeli przestrzennych. Prześledźmy ją na przykładzie
konstruowania modelu małego domku.
Program zawiera typowe narzędzia do rysowania
figur płaskich: prostokątów, kół, wycinków koła, wielokątów. One są właśnie podstawą każdego projektu w tym programie. Dobrze przygotowany rysunek
płaski jest „wyciągany” do układu przestrzennego.
Aby przygotować model przestrzenny budynku,
ważne jest wykonanie następujących czynności:
1. Narysowanie podstawy domu z uwzględnieniem
grubości ścian oraz wykonanie bryły domu.
2. Zaprojektowanie otworów w ścianach (drzwi
i okien).

14 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE STYCZEŃ/LUTY 2015

Krok po kroku

3. P
 okrycie poszczególnych powierzchni domu odpowiednimi kolorami lub wybraną teksturą.
4. Zaprojektowanie kształtu dachu.
5. Zaprojektowanie otoczenia domu.

Narysowanie podstawy domu
z uwzględnieniem grubości ścian
Jeżeli dom został zaprojektowany na planie
prostokąta, należy właśnie ten kształt wywołać za
pomocą narzędzia Rectangle i go narysować.
Jeżeli kształt jest bardziej skomplikowany,
podstawa naszego domu może być złożona z kilku
prostokątów. Prostokąt można narysować
przeciągając myszką po poziomej powierzchni lub
bezpośrednio wprowadzając w polu edycyjnym
wymiary budynku.

Osoby bardzo cierpliwe mogą za pomocą tych
samych narzędzi, dodatkowo zaprojektować
zestaw mebli do konstruowanego domu.

Tak przygotowany obrys ścian należy zaznaczyć
i znanym narzędziem Push/Pull wyciągnąć do góry
na wysokość pomieszczenia w domu.

Aby narysowany prostokąt przekształcić w bryłę,
należy wykorzystać narzędzie Push/Pull . Na rysunku jest widoczny prostokąt wyciągnięty na wysokość
cokołu budynku.

Kolejną bardzo istotną czynnością jest wrysowanie
układu ścian. Załóżmy, że ściany zewnętrzne mają grubość 30 cm. Za pomocą narzędzia Offset można narysować plan budynku pomniejszony o określoną grubość ścian. Za pomocą narzędzia Line (ikonka ołówka)
należy dorysować ściany wewnętrzne w budynku,
a następnie usunąć wszystkie niepotrzebne linie, tak
aby w obrysie ścian żadne linie się nie krzyżowały.

Istotnym elementem pracy w tym programie jest
możliwość ciągłej zmiany perspektywy, przesuwania,
powiększania i zmniejszania widoku obiektu. Oprócz
odpowiednich przycisków z palety narzędzi (odpowiednio Orbit, Pan, Zoom Window ), funkcje powiększania i zmniejszania obrazu oraz zmiany perspektywy zostały przypisane do kółka myszy. Obracanie
kółka zmienia powiększenie obrazu, zaś jego naciskanie, w połączeniu z przesuwaniem myszy, zmienia perspektywę projektowanego obiektu.
Korzystając z dostępu do wszystkich ścian i podłóg
warto je pomalować i pokryć odpowiednią strukturą
drewna lub płytek ceramicznych. W  tym celu należy
skorzystać z narzędzia, które w polskojęzycznych programach graficznych nazywa się „wiadrem z farbą”
( Paint Bucket ). Narzędzie to uaktywnia okno, w którym można wskazać rodzaj wzoru i koloru do pokrycia
wybranej powierzchni. Zastosowanie tego narzędzia
jest widoczne na rysunku. Przed założeniem dachu
na budynek warto zwrócić uwagę na elementy, które
należy narysować wcześniej. Takim elementem jest
komin. Wykonanie jego rysunku jest niezwykle proste.
Narysowany prostokąt na poziomie podłogi został wyciągnięty w górę narzędziem Push/Pull, podobnie jak
pozostałe elementy przestrzenne. Otwór znajdujący
się w nim to też prostokąt, który został tym samym
narzędziem wciśnięty do środka komina. Na zakończenie prac nad rysowaniem komina, wystarczy go
pokryć wzorem cegieł.

www.edufakty.pl | 15

Krok po kroku

Po wybraniu kategorii (np. Architecture ) pojawia
się lista grup różnych elementów, np. Drzwi ( Doors ).
Wybór właśnie tej grupy umożliwia przejrzenie elementów i pobranie tego, który wybierzemy. Po wskazaniu punktu wstawienia w tworzonym modelu, pobrany element zostanie wstawiony. W  przypadku
drzwi i okien warto pokryć je odpowiednim kolorem.

Zaprojektowanie otworów w ścianach
(drzwi i okien)
Projektowanie drzwi i okien rozpoczyna przygotowanie odpowiednich otworów w ścianach. Narysowany prostokątny kształt okna lub drzwi na ścianie domu można
wcisnąć do ściany znanym już narzędziem Push/Pull ,
a po natrafieniu na drugą powierzchnię ściany (widoczny jest wówczas komunikat On Face) – usunąć.

W  tak przygotowanych otworach można narysować drzwi, okna, parapety lub wstawić gotowe
elementy. Znajdują się one w bibliotece programu.
Można się do niej dostać po wywołaniu polecenia Window/Components. Gotowe elementy zostały
pogrupowane w odpowiednie kategorie, np. Architektura ( Architecture ), Krajobraz ( Landscape ), Ludzie
( People ), Środki transportu ( Transportation ), Konstrukcje ( Construction ) itp.

Zaprojektowanie kształtu dachu
Istnieje wiele sposobów projektowania dachów
domów, począwszy od inżynierskich –bardzo profesjonalnych, skupionych na zaprojektowaniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, do bardziej wizualnych, polegających na projektowaniu przenikających
się brył. W  omawianym przykładzie zostanie zaprezentowana ostatnia metoda. Jej zaletą jest ogromna
prostota i szybkość wykonania bryły dachu.Poniższa
konstrukcja dachu polega na odpowiednim narysowaniu trójkąta na szczecie budynku, a następnie przeciągnięciu go narzędziem Push/Pull na długości domu.

Ostatni etap prac nad konstrukcją dachu polega
na pokryciu jego powierzchni odpowiednią strukturą
dachówek. Można je znaleźć w oknie „wiadra z farbą”
( Paint Bucket ) w kategorii Roofing .
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Zaprojektowanie otoczenia domu
Po zakończeniu modelowania samego budynku możemy zaprojektować jego otoczenie. Można
w tym celu wykorzystać obiekty biblioteki z kategorii Landscape lub wykonać rysunki samodzielnie.
Pokazana konstrukcja domu jest tylko namiastką
możliwości programu Sketchup. Każda przerysowana konstrukcja, istniejąca w rzeczywistości, może
być umieszczona na mapie w aplikacji Google Earth.
Wystarczy podać jej współrzędne geograficzne.Program ma także możliwość ustawiania oświetlenia
projektowanego obiektu, pod warunkiem, że podamy
rejon, w którym on się znajduje, datę i godzinę.Program może być znakomicie wykorzystywany przez
uczniów w szkole na lekcji oraz do przygotowywania
ciekawych projektów. Efekty pracy, które widzimy już
po pierwszym użyciu programu, powinny zachęcić
każdego, nawet najbardziej znudzonego ucznia. Najważniejszy jednak nie jest efekt, jaki powstaje na ekranie monitora komputera, ale doświadczenie, które zdobywa uczeń. Program bowiem znakomicie kształtuje
wyobraźnię przestrzenną. Wprowadza ucznia w rolę
projektanta, osoby kreującej coś nowego i niepowta-

rzalnego. Kreatywność to cecha bardzo oczekiwana
przez wielu pracodawców. Pomóżmy zatem, między
innymi za pomocą tego programu, ją rozwijać.

Źródła
Wszystkich czytelników dodatkowo zachęcam do
obejrzenia filmów na kanale YouTube. Znakomicie
ukazują one możliwości programu. Warto zobaczyć
filmy, do których linki zamieszczam poniżej:

http://youtu.be/2FvhlKaX5Dc

http://youtu.be/8RB-7Bkxr0g

http://youtu.be/K6-PXKYm13Q

http://youtu.be/hQEd-BXTSuE

Strona http://www.sketchup.com/
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tekst Maciej Kułak, foto archiwum własne

Londyńskie targi BETT
Szkołę przyszłość, zbudowaną m.in. z tabletów, nowoczesnych tablic multimedialnych, łączących urządzenia aplikacji oraz systemów stojących na straży bezpieczeństwa uczniów
– mogli oglądać odwiedzający jedne z największych targów edukacyjnych świata.
Każdego roku londyńskie targi BETT odwiedza średnio
ponad 35 tys. ludzi, z ponad stu krajów. To tu swe premiery mają technologiczne nowinki, które później trafiają do
szkół w Europie i na innych kontynentach. – To doskonałe miejsce, by pokazać jak w przyszłości może wyglądać
szkoła – przekonywała Katarzyna Węglińska w trakcie
wycieczki po gigantycznej, najeżonej elektroniką wystawie Samsung. – Wiele z prezentowanych w Londynie rozwiązań już trafiło pod szkolne strzechy, także te w Polsce.
Między innymi tabletowe pracownie z oprogramowaniem do zarządzania klasą. Dzięki niemu, nauczyciel ma
każdego ucznia na oku. – Wie, że zajmuje się tylko tym
czym w danym momencie powinien – mówi przedstawicielka Samsunga. – Może też m.in. przeprowadzać treści,
udostępniać materiały, a kiedy trzeba zablokować dostęp.
Nowością jest aplikacja przygotowana przez Google.
– Została przygotowana specjalnie dla edukacji. – przekonywała Katarzyna Węglińska. – Można ją w pełni zsynchronizować z dyskiem w chmurze i udostępnić pliki.
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Tablet zamiast plecaka? Czemu nie. Dzięki aplikacji Google w tablecie można pomieścić e-podręczniki,
przygotowywane przez nauczycieli materiały, czy już
dostępne kursy nauki języka angielskiego, matematyki
i innych przedmiotów. – Oprogramowanie jest międzynarodowe, a więc możliwe do konfiguracji na różnych
urządzeniach – wskazywała pani Katarzyna.
Co więcej, już jeden tablet w klasie może uatrakcyjnić
lekcję. Każdy uczeń dostaje login i hasło, dzięki czemu
może bez przeszkód pobierać i wrzucać treści na wirtualny dysk lub zapisywać zmiany w przygotowywanym

projekcie. Wszystko bez obaw o utratę wyników. Logujemy się na tablecie i korzystamy. Wadą jest ciągle zbyt
mała liczba aplikacji po w języku polskim.
W  Londynie obejrzeć też można było obiekt pożądania wielu nauczycieli i dyrektorów – multimedialną
tablicę z najnowszym oprogramowaniem Magic IWB.
– I jesteśmy w XXI wieku – mówiła z uśmiechem przedstawicielka Samsunga, pokazując zalety wielkoformatowego, dotykowego monitora z wbudowanym i bardzo
wydajnym komputerem oraz od kilku lat udoskonalanym oprogramowaniem.

– Megic IWB to prawdziwa gratka dla uczniów i nauczycieli – przekonywała Katarzyna Węglińska. – Pozwala na udostępnianie różnych materiałów wprost
na uczniowskie tablety czy pomiędzy innymi tablicami,
nawet gdy są w różnych miejscach. Nauczyciele mogą
wprowadzać notatki i modelować pliki w trakcie zajęć,
a na kolejnych powrócić do rozpoczętej pracy. To jednak tylko część zalet nowego oprogramowania. – Jest
tu też masa interaktywnych narzędzi, ciekawych treści

– mówiła pani Katarzyna. – Co nie mniej ważne, wszystko jest intuicyjne, proste w obsłudze. Warto wspomnieć
choćby o rysiku do zapisywania notatek, a także możliwości korzystania z multimediów. Na uwagę zasługuje
też sam monitor. – Wysoka rozdzielczość, jakość obrazu, której nie są w stanie dorównać projektory, możliwość wyświetlania treści nawet w bardzo słoneczne
dni i to bez konieczności zasłaniania okien. To tylko
część zalet – wylicza Katarzyna Węglińska.
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Podczas targów BETT Samsung zaprezentował też
drukarkę, którą niejeden dyrektor chciałby mieć w szkole. – To model z funkcją kontroli kosztów – wyjaśnia
przedstawicielka Samsunga. – Wystarczy telefon NFC

lub karta chip zaimplementowana do identyfikacji druku. I już wiadomo kto, kiedy i co drukował. Urządzenie,
w zależności od modelu, może być sterowane za pomocą tabletu.

Ważnym tematem, któremu poświęcony był cały sektor wystawy
Samsung było szkolne bezpieczeństwo. – Zaprezentowany system pozwala na monitorowanie
szkoły – przekonywała Katarzyna
Węglińska.
Kamery Full HD, kompatybilne
z nimi oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu i jego
zapis w chmurze – to tylko część
zalet tego systemu. I  tak bardzo
wyraźny obraz może być powiększany bezpośrednio przez osobę
nadzorującą monitoring, co umożliwi szybką identyfikację np. próbujących swych sił w szkole narkotykowych dilerów.
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Stwórz wewnętrzną
sieć szkolną
Yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie projektami.
W 2025 roku firmy i instytucje zdominują pracownicy,
którzy zamiast emaila do komunikowania się używają
portali społecznościach. Dlatego powstał Yammer, czyli biznesowe narzędzie do komunikacji społecznościowej. Można by o nim powiedzieć, że jest to taki Facebook dla firm i instytucji.
Już ponad 1,5 biliona ludzi na świecie ma konto
w sieci społecznościowej. Pokolenie Milenium to cyfro-

wi tubylcy, dla których nowe technologie są tak samo
zastanym tworem jak słońce, woda i powietrze. Oni też
coraz rzadziej korzystająz poczty elektronicznej, uważając ją za zbyt archaiczną, zbyt wolną formę komunikacji. Młodzi ludziewybierają media społecznościowe.
Zestawiając tę zmianę sposobu komunikacji, z faktem,
że już 20 proc. konsumentów online, oczekuje odpowiedzi na zadane pytania w czasie krótszym niż godzina

“

Yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia
pracownikom łączenie się z odpowiednimi osobami, dzielenie
się informacjami i zarządzanie projektami — dzięki niej możesz
szybciej rozszerzyć działalność.

“

Yammer krok po kroku

Yammera można uruchomić jako element składowy w Office 365 (wszystkie plany).
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Każdy, nawet odświętny użytkownik Facbooka bez
problemu odnajdzie się w Yammerze. Jego sercem jest
ściana, na której pokazują się informacje od użytkowników serwisu. Są jednak różnice między popularną społecznościówką, a Yammerem. Pierwsza to taka, że nie
każdy może dołączyć do utworzonej społeczności. Obrazowo rzecz ujmując: dostęp do konta Yammera dla
Zespołu Szkół Technicznych (zst.radom.pl) mogą mieć
tylko osoby z adresami email pochodzącymi z domeny
@zst.radom.pl. Dzięki temu serwis ten jest bardziej chroniony niż zamknięte grupytworzone np. w Facebooku.
Każdy użytkownik Yammera może utworzyć grupę
(stając się jej administratorem), jak i też dołączyć do
już istniejącej grupy. Co więcej możliwe jest stworzenie otwartej lub zamkniętej sieci zewnętrznej, do której
można zapraszać swoich przyjaciół, współpracowników z innych instytucji. Scenariusze wykorzystania
grup zależą właściwie od potrzeb i wyobraźni tworzą-

cych je osób. Mogą to przecież być zamknięta grupy
związane z danym działem w instytucji, aktualnym
projektem czy też może to być kółko zainteresowań np.
zst.radom.pl – zajęcia dodatkowe lub zst.radom.pl – itteachers.
W przeciwieństwie do dodawania na ścianę tylko wpisów, zdjęć, filmów, wydarzeń, twórcy Yammera poszli
o krok dalej i pozwalają na publikowanie (bardzo przydatnych podczas pracy nad jakimś projektem) prostych
ankiet oraz dodawanie pochwał, co może być dobrym
narzędziem motywującym pracowników i kolegów.
Nowością jest ponadto możliwość dodawania dokumentów PDF, DOC, XLS i ich natychmiastowy podglądu w Yammerze. Dzięki tym funkcjom pracownicy i np.
uczniowie otrzymują narzędzie, które w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym pozwala pracować nad jakimś zagadnieniem i uniknąć korzystania z rozproszonych w skrzynce maili.

Najważniejsze okna Yammera:

Skrzynka wiadomości

Profil użytkownika
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Grupy

Logowanie do Yammera
Po przystąpieniu do społeczności po pewnym czasie
przyjdzie czas na drugie zalogowanie, aby tego dokonać ponownie wchodzimy na stronę: https://www.yammer.com na górze strony klikamy, ZALOGUJ SIE, potem
już tylko wystarczy podać login oraz hasło i jesteśmy.

Dostęp na urządzeniach mobilnych

Grupa wewnętrzna
Nadajemy nazwę naszej grupy, dodajemy ich członków i wybieramy kto może przeglądać jej zawartość.
Mamy do wyboru dwie opcje:
• Publiczne – każdy z naszej sieci będzie maił dostęp.
• Prywatne – dostęp będą mieli tylko członkowie dodani przez administratora grupy.

Dostęp do portalu jest możliwy nie tylko
przez stronę internetową. Aby ułatwić komunikowanie się ze społecznością powstały aplikację na trzy najpopularniejsze platformy mobilne:
• Windows Phone, do pobrania ze Sklepu.
• Android, do pobrania z Google Play.
• iOS, dostępny w AppStore.

Rozpoczynanie pracy z Yammerem
Stwórz grupę
Wystarczy kliknąć zakładkę UTWÓRZ GRUPĘ
Mamy do wyboru dwa rodzaje grup:
• Grupa wewnętrzna – służy do komunikacji
z osobami z Twojej firmy, szkoły.
• Sieć zewnętrzna – służy do komunikacji
z osobami spoza Twojej firmy, szkoły.
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Sieć zewnętrzna
Wybieramy logo Naszej sieci, jej nazwę oraz opis.
Nadajemy jej uprawnienia:
• Otwarta- Wszyscy członkowie sieci mogą zapraszać nowych członków
• Zamknięty- Tylko administratorzy sieci mogą zapraszać nowych członków

Tworzenie sieci

Łatwa i przyjemna komunikacja
Twórz posty, dołączaj do nich załączniki i wspólnie nad nimi pracujcie.

Oto przykład szybkiej i prostej komunikacji dzięki Yammerowi!
Klasa IVB organizuje Wigilię, została opracowana lista potraw jakie mają się pojawić na wigilijnym stole.

Dzięki możliwość przejścia do pliku i jego komentowania, uczniowie mogą szybko zauważyć kto wybrał daną potrawę, a które zostały wolne. Przez co nie
muszą się przekopywać przez dużą ilość komentarzy.
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“

Za pomocą programu
Yammer można łączyć się ze
współpracownikami, uzyskiwać
informacje i prowadzić rozmowy.

“

Dla kogo i do czego?
Przyspiesz swoją naukę dzięki Yammerowi
• Twórz klasową lub studencką grupę i zaproś do niej
znajomych.
• Organizuj wycieczki i przeprowadzaj ankiety w celu
wybrania najlepszej lokalizacji wyjazdowej.
• Wspólnie z nauczycielem pracujcie w grupie nad danym projektem.
• Róbcie poprawki do swoich projektów w komentarzach.
• Pochwalcie kogoś za super pomysł lub sami dostańcie pochwałę od prowadzącego.
• Yammer to znacznie wiele więcej możliwości dzięki
którym praca w grupie staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Za pomocą programu Yammer możesz
łączyć się ze współpracownikami, uzyskiwać informacje i prowadzić rozmowy. Korzystaj ze swojej
sieci, aby szybko podejmować decyzje i działać
skutecznie.

Niezależnie od schematu

Dzięki programowi
Yammer każdy ma
głos i może skorzystać
z okazji, aby zrobić coś,
co wykracza poza jego
zwykłe obowiązki, dzieląc się pomysłami pozwalającymi rozwijać siebie
i firmę.

organizacyjnego, Yammer
łączy ludzi, którzy mają te
same cele, umożliwiając im współpracę
— nawet w podróży.

http://www.pexels.com

Yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom
łączenie się z odpowiednimi osobami,
dzielenie się informacjami
i zarządzanie projektami
– dzięki niej możesz szybciej rozszerzyć działalność.
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Sprzęt z klasą
tekst Maciej Kułak

Sprzęt z klasą – nowe otwarcie
Ruszyła nowa odsłona projektu Sprzęt z klasą. - Wybraliśmy urządzenia, które wesprą nauczycieli w codziennej pracy.I co równie ważne, nie zrujnuje szkolnych budżetów – przekonuje Monika
Szydłowska z Grupy Edukacyjnej. – Co więcej, w ramach projektu dostępne są technologiczne
nowinki, które dopiero zaczynają podbijać europejskie szkoły – dodaje Jarosław Berdyga, prezes Transfer Learning Solutions.
Co powinno wyróżniać sprzęt kierowany do edukacji? Jakie są oczekiwania dyrektorów i nauczycieli względem nowych technologii? Co o nich myślą
uczniowie, a więc cyfrowi tubylcy? Te i inne pytania
zadawali twórcy projektu Sprzęt z klasą. – Zależało
nam, by skroić ofertę na miarę każdej szkoły, by przekonać dyrektorów do urządzeń najwyższej jakości,
a jednocześnie nie narażając ich na zarzut niegospodarności – wspomina początki projektu Monika Szydłowska.
Dlatego do projektu zostali zaproszeni czołowi producenci sprzętu i oprogramowania: Epson, Lenovo,
Multitablica i Samsung, a więc firmy znane z innowacyjności. – Dzięki nim możemy zaproponować szkołom najwyższej klasy laptopy, które spełniają surowe
normy trwałości narzucone przez armię Stanów Zjednoczonych, projektory w nowoczesnej technologii
3LCD, drukarki do których tusze kosztują w granicach
trzydziestu złotych, a także nowoczesne tablice interaktywne i monitory wielkoformatowe wyposażone
w nowoczesne, atrakcyjne i efektywne oprogramowanie – wylicza Monika Szydłowska.

Tablica tablicy nie równa
Tablice interaktywne to jeden z najważniejszych
punktów projektu. – Sprzęt ten cieszy się coraz większą popularnością, a wiele szkół za punkt honoru stawia sobie ich zakup. – wskazuje Jarosław Berdyga
z Multitablicy.- Choć do szkół za Zachodzie nam ciągle daleko. Dla porównania. W Polsce i Wielkiej Brytanii jest podobna liczba szkół, około 33-35 tys. Tymczasem tablic interaktywnych w naszym kraju jest mniej
niż 50 tys., a na Wyspach ponad 450 tys.
Sytuacja z roku na rok się jednak poprawia, coraz
bogatsza jest też rynkowa oferta tego typu urządzeń.
I tu zaczynają się szkolne dylematy. Na którą technologię się zdecydować? Który model wybrać? Na co
zwrócić uwagę? Te pytania przewijały się bardzo czę-

sto w rozmowach z dyrektorami i nauczycielami. – Nie
brakowało też nauczycielskich narzekań na ubogie
oprogramowanie lub jego brak przy sprzęcie, już obecnym w szkołach i przedszkolach– wspomina Monika
Szydłowska. – W naszym projekcie tego problemu nie
ma.Każda tablica została wyposażona w bogatą bibliotekę dydaktyczną MultitablicaBook&Edu.
Jak wskazuje Jarosław Berdyga, oprogramowanie
to może być dużym wsparcie dla nauczycieli większości przedmiotów. – Warto wspomnieć o tak zaawansowanych funkcjach jak kreśleniedowolnych,
przestrzennych figur, np. graniastosłupa prostego lub
ściętego, ostrosłupa prostego lub ściętego, kuli, stożków i wiele innych.
Dziś w większości szkół trudno też szukać laboratoriów chemicznych. Oprogramowanie MultitablicaBook&Edu jest ich wirtualnym odbiciem. – Pozwala nauczycielom na wizualizację nawet skomplikowanych
doświadczeń – przekonuje szef Transfer Learning
Solutions. – Są tu chemiczne przybory i zestawy do
przygotowywania schematów doświadczeń chemicz-
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Co robić by tablica
służyła nam jak najdłużej
N
 ależy z niej korzystać za pomocą dostarczanych narzędzi
– elektronicznych pisakówlub ich atrapy,
 Tablice powinny być tak samo traktowane jak monitory,
a więc przecierane delikatnymi szmatkami i bez
użycia wody (szmatka może być lekko wilgotna),
 T rzeba pamiętać,że powierzchnia suchoscieralna to newralgiczny punkt każdego urządzenia.
Pamiętajmy, by dobierać odpowiednie, niepozostawiające śladów pisaki.

nych. Wystarczy pokolorować płyny lub inne substancje, opisać i doświadczenie gotowe.
Całość została dopracowana w najmniejszych, graficznych detalach. – Przechylając menzurkę lub inne
naczynie z płynem zauważymy, że zawartość zawsze
będzie wyrównywała poziom, tak jak w świecie realnym – wyjaśnia Jarosław Berdyga.
Także dobór tablic nie był przypadkowy. – Rezystancyjna MultitablicaTrace Lewa to bardzo dokładnatablica dotykowa – przekonuje współautor projektu. – Model ten jest jednodotykowy iniezwykle
stabilny technologicznie.
Na uwagę zasługują też dwa inne modele. Multitablica Trace Dual Peni MultitablicaTrace IR4 – Ta
pierwsza jest najdokładniejsza ze wszystkich tablic
interaktywnych – wskazuje prezes Transfer Learning
Solutions. – Interakcja z nią realizowana jest poprzez zasilane z baterii, elektroniczne piórko i elektroniczną
powierzchnię
tablicy. I co równie ważne.
Urządzenie, ze względu
na w różne piórka, pracujące na różnej częstotliwości. Dzięki temu może być
obsługiwane przez dwie
osoby i to całkowicie niezależnie od siebie.
Jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie jestMultitablicaTrace
IR4. – To model na podczerwień – wyjaśnia Jarosław Berdyga. – Jedną z jej
zalet jest czterodotyk, który
zamienia tablicę w gigan-

tyczny tablet. Nauczyciel bardzo szybko doceni też
inne plusy tego modelu: intuicyjną obsługę oraz metalowe plecy, dzięki którym wyłączonej tablicy może
używać jak magnetycznej.

Przyszłość to All-in-One
- Na Zachodzie tablice interaktywne, mimo
ogromnej popularności i ciągłym udoskonaleniom,
są powoli zastępowane monitorami wielkoformatowymi z wbudowanymi komputerami i tabletami
– twierdzi Jarosław Berdyga – To też czeka nasze
szkoły.
Dlatego w projekcie Sprzęt z klasą już dziś dostępne są także i takie urządzenia. –Część z nich wyposażona została w dwa komputery –wylicza Monika
Szydłowska. – Jeden pracujący w systemie Windows,
a drugi w systemie Android. To daje nauczycielowi
jeszcze większe pole do działania. – Wystarczy takie
jedno urządzenie, by zwykłą klasę zamienić w pracownię multimedialną – dodaje Jarosław Berdyga.
– Bez kalibracji i dodatkowych ustawień. Wystarczy
włączyć, zalogować się do swego konta szkolnego
lub na platformie i mamy dostęp do wszystkich treści
dydaktycznych.
Co więcej każdą lekcję możemy zapisać i później
kontynuować od momentu jej zakończenia. Możemy
korzystać z zasobów internetowych, multimediów,
tworzyć własne zasoby. – Jedynym ograniczeniem
w pracy z tym urządzeniem może być jedynie nasza
wyobraźnia – puentuje Monika Szydłowska.
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przygotowała Monika Rękawek

Kryteria lokalne w rekrutacji
do przedszkoli
Czy w przypadku małej gminy, w której funkcjonuje
tylko jedno przedszkole publiczne, gotowe przyjąć
wszystkie chętne dzieci, organ prowadzący jest zobowiązany uchwalać tzw. kryteria lokalne dotyczące
rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016?
Czy w przypadku małej gminy, w której funkcjonuje tylko jedno przedszkole publiczne, gotowe przyjąć
wszystkie chętne dzieci, organ prowadzący jest zobowiązany uchwalać tzw. kryteria lokalne dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016?
Przepisy art. 20c ustawy o systemie oświaty1 stanowi, że do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (do 31 sierpnia
2016 r. również do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy niż liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe, tzw. ustawowe, mają jednakową wartość.
W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne
przedszkole, dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza

potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium jest
potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów,
tzw. lokalnych lub samorządowych, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym
każde kryterium może mieć różną wartość.
W przypadku publicznych przedszkoli prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego określenie
nie więcej niż 6 kryteriów, tzw. lokalnych lub samorządowych należy do kompetencji rada gminy, która podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.2
Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków od
powyższej zasady. Gotowość przyjęcia do przedszkola
wszystkich chętnych dzieci nie zwalnia organu prowadzącego od konieczności ustalenia kryteriów lokalnych
w drodze uchwały rady gminy.
Należy również pamiętać o brzmieniu art. 6a ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw3, który stanowi,
że na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego
przedszkola lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta). Przepis powyższy
został dodany na mocy tzw. dużej ustawy podręcznikowej4.
[krótko mówiąc]

W rekrutacji na rok 2015/2016 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, organ prowadzący określa nie
więcej niż 6 kryteriów, tzw. lokalnych, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy
czym każde kryterium może mieć różną wartość. Kryteria powyższe określa rada gminy w formie uchwały.
Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków od
powyższej zasady.

28 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE STYCZEŃ/LUTY 2015

Prawo na co dzień

Zmiana wymiaru zatrudnienia
na prośbę nauczyciela
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej
na podstawie mianowania w pełnym wymiarze 18
godzin. W trakcie ferii zimowych zwrócił się do dyrektora
szkoły z prośbą o zmniejszenie mu od 1 kwietnia 2015 r.
wymiaru zatrudnienia z 18 na 12 godzin, argumentując
to sytuacją rodzinną, która nie pozwala mu na realizację
pełnego pensum. W oparciu o jaką podstawę prawną
należy obniżyć nauczycielowi wymiar pensum?
Z  informacji zawartych w treści pytania wynika,
że nauczyciel jest zatrudniony w szkole na podstawie
mianowania w pełnym wymiarze godzin.
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela5,
zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana
jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. częściowej likwidacji
szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian
planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela,
przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony
na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust.
2 Karty Nauczyciela.
Należy ponadto zaznaczyć, że wobec nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania nie mają zastosowania przepisy art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy6, dotyczące wypowiadania pracownikom warunków pracy i płacy.
Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują przekształcenia zatrudnienia na podstawie mianowania
w zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony. Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
w trakcie roku szkolnego, może nastąpić wyłącznie
na mocy porozumienia stron pomiędzy pracownikiem
i pracodawcą. Z  tego względu ewentualna zmiana
musi się opierać o instytucję porozumienia zmieniającego.

Oczywiście – instytucja porozumienia zakłada istnienie dwóch jednobrzmiących i zgodnych oświadczeń woli stron stosunku pracy.
Jednocześnie w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, zmniejszenie wymiaru pensum na mocy porozumienia zmieniającego (np.
z 18/18 na 12/18) skutkuje zmianą podstawy zatrudnienia z mianowania na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednym z ustawowych warunków zatrudnienia na podstawie mianowania jest pełen wymiar
zatrudnienia (art. 10 ust. 5 pkt 6 KN). W związku z powyższym treść porozumienia zmieniającego musi zawierać także informację, że wraz ze zmniejszeniem
wymiaru zatrudnienia poniżej pełnego etatu, stosunek
pracy z mianowania ulegnie przekształceniu w umowę
o pracę na czas nieokreślony.
[krótko mówiąc]

Obniżenie wymiaru pensum nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania w trakcie roku szkolnego, może nastąpić wyłącznie na mocy
porozumienia zmieniającego. Porozumienie takie
skutkuje jednocześnie zmianą formy zatrudnienia
nauczyciela, z zatrudniania na podstawie mianowania w zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony.

Przekształcenie przedszkola
niepublicznego
w przedszkole publiczne
Czy niepubliczne przedszkole prowadzone przez kościelną
osobę prawną, wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez gminę funkcjonujące od 1 września
2010 r. może przekształcić się z dniem 1 września 2015 r.
w publiczne przedszkole prowadzone przez tę samą osobę
prawną. Czy w przypadku możliwości takiego przekształcenia osobie prowadzącej przedszkole będzie przysługiwała
dotacja od 1 września 2015 r., i w jakiej wysokości?
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości przekształcenia niepublicznego przedszkola
prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną w publiczne przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego.
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W opisanej w pytaniu sytuacji należałoby przeprowadzić procedurę założenia przedszkola publicznego
prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, dokonując ewentualnie uprzedniej likwidacji przedszkola niepublicznego. Dopuszczalna jest również sytuacja, że osoba
prawna, o której mowa w pytaniu, będzie prowadzić
zarówno przedszkole niepubliczne, jak i publiczne.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, założenie szkoły lub placówki publicznej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub
placówek publicznych danego typu, a w przypadku
szkół artystycznych – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wniosek o udzielenie zezwolenia
na założenie szkoły lub placówki
publicznej przez osobę prawną
inną niż JST lub osobę fizyczną, składa się wraz z projektem aktu założycielskiego
i statutu nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub
placówki. Termin ten może zostać
przedłużony za zgodą odpowiednio
organu jednostki samorządu terytorialnego, właściwego do wydania zezwolenia,
albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Wniosek zawiera także dane
niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Szczegółowe zasady udzielania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę
prawną inną niż JST lub osobę fizyczną określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub
osobę fizyczną7.
Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jednostka samorządu

terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.
Likwidacja szkoły lub placówki niepublicznej (w tym
przedszkola niepublicznego) odbywa się w trybie określonym w art. 84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego, tj. z dniem 31
sierpnia danego roku. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców
uczniów, organ ewidencyjny oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację
przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
Sposób i zasady przyznawania dotacji dla publicznych szkół i placówek
(w tym publicznych przedszkoli)
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego określa art.
80 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, przedszkola publiczne prowadzone przez
osobę prawną inną niż JST lub
osobę fizyczną, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację
w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu
gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę
samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.
W  szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę
na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż wyso-

30 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE STYCZEŃ/LUTY 2015

Prawo na co dzień

kość określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji.
Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy
przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień
jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
Przepisy ustawy o systemie oświaty określają szczegółowo, na co otrzymywana dotacja może zostać.
[krótko mówiąc]

W świetle obwiązujących przepisów nie ma możliwości przekształcenia przedszkola niepublicznego
w przedszkole publiczne prowadzone przez osobę
fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego. W celu założenia przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę prawną inną niż
JST, założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie takiego przedszkola we właściwej
gminie. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia
na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość dotacji określają szczegółowo przepisy art. 80 ustawy
o systemie oświaty.

Legitymacja służbowa
logopedy
Jestem zatrudniona w poradni psychologiczno-pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin na stanowisku
logopedy. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo
do legitymacji służbowej?
Kwestie związane z legitymacjami
służbowymi nauczycieli regulują
przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela5 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela8.
Z treści pytania nie wynika, czy jest Pani pracownikiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
czy też niepublicznej poradni psywww.edufakty.pl 

chologiczno-pedagogicznej, w związku z powyższym
w odpowiedzi uwzględniono stan prawny dotyczący
zarówno publicznych, jak i niepublicznych szkół i placówek.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela,
ustawie tej podlegają nauczyciele, wychowawcy
i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Poradnia
psychologiczno-pedagogiczna jest placówką w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, w związku
z tym pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (tj. prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego) podlegają przepisom ustawy Karta Nauczyciela.
Ponadto należy zaznaczyć, że w myśl art. 3 pkt 1 i 2
Karty Nauczyciela, ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się
przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1
ust. 1, a ilekroć jest mowa o szkołach bez bliższego
określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły
i placówki wymienione w art. 1 ust. 1 tej ustawy, a także odpowiednio ich zespoły.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową. Dyrektor szkoły
może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu. Legitymacja służbowa przysługuje, bez względu na wymiar zatrudnienia,
nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek publicznych oraz nauczycielom przedszkoli niepublicznych
i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Przepisy powołanego wyżej
rozporządzenia stanowią, że legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku
o jej wystawienie. Legitymację wystawia się na:
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1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu
na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim
roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja
jest ważna do końca lutego;
2)czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Mając powyższe na uwadze, nauczycielowi logopedzie zatrudnionemu w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na jego wniosek, przysługuje
prawo do legitymacji służbowej.
[krótko mówiąc]

Nauczycielowi logopedzie zatrudnionemu w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na jego
wniosek, przysługuje prawo do legitymacji służbowej.

Utworzenie zespołu szkół
Jak powinna przebiegać procedura utworzenia przez
gminę zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego będą wchodzić przedszkole, szkoła podstawowa
oraz gimnazjum?
Tryb utworzenia zespołu szkół określają przepisy
art. 62 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący
szkoły różnych typów lub placówki
może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności
rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek
i samorządów uczniowskich
poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie
stanowi inaczej.
Utworzenie zespołu następuje
w trybie art. 58 ustawy o systemie
oświaty, z tym że akt założycielski
wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.
W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach

połączonych szkół lub placówek.
Ponadto przepis art. 62 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty stanowi, że połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.
W  związku z zamiarem utworzenia zespołu szkół,
w skład którego wchodzić będzie przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum, organ prowadzący przeprowadzając procedurę łączenia przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum, powinien:
1) uzyskać opinie rad pedagogicznych przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum które mają
wchodzić w skład zespołu w kwestii projektu aktu założycielskiego,
2) wystąpić do właściwego kuratora oświaty z umotywowanym wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie zamierzonego połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
W  kwestii szczegółowych informacji dotyczących
dokumentacji jaką należy dołączyć do wniosku o wydanie opinii w sprawie połączenia szkoły podstawowej
i gimnazjum, należy zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty.
Do wniosku dołącza się najczęściej: projekt uchwały
rady gminy o połączeniu w zespół przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum bądź uchwałę intencyjną
w tym zakresie, projekt aktu założycielskiego i projekt
statutu zespołu, opinie wyrażone przez rady pedagogiczne jednostek łączonych w zespół, prognozy demograficzne na obszarze gminy, opis bazy szkoły,
uzasadnienie ekonomiczne.
Kurator oświaty wyraża opinię
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wszystkich dokumentów. Opinia
kuratora oświaty w zakresie połączenia szkoły podstawowej
i gimnazjum w zespół ma charakter wiążący. Opinia powyższa może zostać zaskarżona
do właściwego wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia
12 kwietnia 2011 r., sygn. akt I OSK
54/11, uchwała w sprawie połączenia
szkół w zespół nie wymaga konsultacji ze
związkami zawodowymi.
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, rada
gminy podejmuje uchwałę w sprawie połączenia w ze-
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spół: przedszkola szkoły podstawowej, gimnazjum, nadaje akt założycielski oraz pierwszy statut.
Najbardziej optymalnym terminem utworzenia zespołu szkół jest 1 września danego roku, co jest zgodne z organizacją roku szkolnego. Utworzenie zespołu
szkół skutkuje ponadto koniecznością odwołania dyrektorów jednostek łączonych w zespół (z wyjątkiem tych,
którym upływa termin powierzenia stanowiska dyrektora). Utworzenie zespołu szkół wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia dyrektora
zespołu szkół w trybie 36a ustawy o systemie oświaty.
[krótko mówiąc]

Utworzenie zespołu szkół następuje w trybie określonym w art. 62 ustawy o systemie oświaty.
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Zmiany w prawie
przygotowała Monika Rękawek

Subwencja oświatowa na 2015 r.
1 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1977)
W  algorytmie podziału części oświatowej subwencji
ogólnej uwzględniono, między innymi:
• nową wagę P3 o wartości 0,18 dla uczniów małych
szkół podstawowych, w których liczba uczniów
szkoły nie przekracza 70
• wyższą wagę na szkolnictwo zawodowe
• zmianę zasad subwencjonowania w zakresie szkół
podstawowych i gimnazjów na wsi i w miastach do
5.000 mieszkańców
• nowe wskaźniki dla uczniów szkół dla dorosłych
kształcących w formie zaocznej
• zmianę zasad subwencjonowania młodzieżowych
ośrodków wychowawczych
• wyższy wskaźnik służący do zwiększania liczby
uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
• modyfikację zasad ustalania wartości wskaźnika
korygującego Di, tj. wskaźnika określającego liczbę
pedagogów zatrudnionych na zasadach określonych
w Karcie Nauczyciela w samorządach, które nie prowadzą żadnej szkoły.
W 2015 r. standard A (tj. kwota przypadająca na jednego ucznia) wynosi 5304,35 zł. Jest wyższy od tego
z 2014 r. (5241,89 zł) o 1,2 proc. (61 zł).

Nowelizacja ustawy o ochronie danych
osobowych
1 stycznia 2015 r. weszło w życie:
ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1662)
Na mocy art. 9 ww. ustawy doszło do zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.
zm.). Nowela ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje:

Więcej o zmianach w ustawie o ochronie
danych osobowych w numerze:
„Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych”

1) zmianę zasad powoływania ABI, jego zadań i kompetencji
2) zmianę obowiązków administratora danych w zakresie zgłaszania zbiorów danych osobowych do
rejestracji
3) zmianę kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
4) zmianę zasad przekazywania danych osobowych
za granicę.

Kursy kwalifikacyjne tylko
w akredytowanych placówkach
1 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1142)
Uległy zmianie przepisy regulujące zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Od 1 stycznia 2015 r. kursy kwalifikacyjne będą mogły prowadzić wyłącznie akredytowane
placówki doskonalenia nauczycieli. Ograniczony również został zakres, w którym kursy kwalifikacyjne mogą
być prowadzone,
Zgodnie z dodanym w rozporządzeniu § 18a, placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację
mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić:
1) kursy kwalifikacyjne w zakresie:
a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu,
b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej
nauki zawodu,
c) przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego,
d) wczesnego nauczania języka obcego;
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2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania
oświatą.
Przepisy przejściowe dopuszczają kontynuowanie
kursów, na które została wyrażona zgoda przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające ramowe
plany nauczania w szkołach publicznych
31 grudnia 2014 r. zostało ogłoszone:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1993)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września
2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b
i pkt 7 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, tj. 15 stycznia 2015 r.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje:
1) możliwość prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
2) włączenie wymiaru godzin przeznaczonego
na język obcy nowożytny, edukację muzyczną,
edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego
wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
3) odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez
ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum
co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych
w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
4) określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
5) wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka
obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
6) umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki
drugiego języka obcego nowożytnego, na wniosek
rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 obowiązują od
15 stycznia 2015 r. Pozostałe zmiany wejdą w życie
1 września 2015 r.

Wolontariusze zwolnieni z opłaty
za informację z KRK
2 stycznia 2015 r. weszło w życie:
ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1690)
Nowelizacja powyższa wprowadziła zmiany do ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514) – w art. 24 po ust. 1
dodając ust.1a.
W  wyniku zmiany przepisów, będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obowiązani do przedstawienia informacji z KRK organizatorowi wypoczynku, są zwolnieni od uiszczenia opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Przyjmowanie do szkół obywateli
polskich powracających z zagranicy
10 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. z 2015 r. poz. 31)
Rozporządzenie reguluje kwestie przyjmowania
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek dotyczą zarówno dzieci i uczniów-cudzoziemców oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
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Dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane
do przedszkoli na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich,
a o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Uczniowie przybywający z zagranicy będą przyjmowani i kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz
przyjmowani do szkół podstawowych i gimnazjów
obwodowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania z urzędu. Oznacza to, że wszyscy uczniowie
do 18 roku życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bez względu na obywatelstwo
– będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej
i gimnazjum.
W przypadku szkół pozaobwodowych podstawowych
i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, sportowych, artystycznych, uczniowie będą kwalifikowani
do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół
na wolne miejsca, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych typów
szkół, tj. posiadania zaświadczenia lekarskiego, pisemnej zgody rodziców, wyników: prób sprawności
fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych,
kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych,
badania przydatności, egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego.
W rozporządzeniu określono również:
• kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w danej szkole procesu przyjmowania
uczniów powracających z zagranicy
• warunki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
oraz
• procedurę odwoławczą w przypadku odmowy
przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do
szkoły podstawowej pozaobwodowej, gimnazjum
pozaobwodowego, szkół ponadgimnazjalnych,
szkół artystycznych.
Rozporządzenie reguluje ponadto:
 • sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury
kraju pochodzenia
• wysokość stypendium dla uczniów-cudzoziemców
otrzymujących stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz przypadków, w których stypendium może być
obniżone lub zawieszone.

Ochrona przeciwpożarowa
15 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal,
w którym jest prowadzone przedszkole utworzone
w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 20)
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.
U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.) o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
z dniem 1 września 2016 r. odział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają
się przedszkolem.
Przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia
tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział lub oddziały przedszkolne
Dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas
działały oddział lub oddziały przedszkolne staje się
dyrektorem zespołu, do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
został upoważniony do określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie
musi spełniać lokal, w którym znajduje się przedszkole, uwzględniając konieczność zapewnienia
odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki
nad dziećmi
Lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia, znajdujący się
w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki
realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci
i innych osób przebywających na terenie przedszkola, określone w rozporządzeniu.
Organ prowadzący przedszkole powstałe w wyniku
ustawowego przekształcenia, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa
w rozporządzeniu.
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Odmowa wydania pozytywnej opinii następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Przepisy rozporządzenia regulują wymagania ochrony
przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do lokalu
przedszkola powstającego z przekształcenia oddziału przedszkolnego, tj. w sytuacji gdy lokal przedszkola
będzie znajdował się w funkcjonującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku
szkoły).
Określone w rozporządzeniu wymagania ochrony przeciwpożarowej uwzględniają codzienne, rutynowe sytuacje, w których dzieci będą przebywały w lokalu przedszkola, oraz w których rutynowo będą przemieszczały
się po budynku szkolnym, jeżeli organizacja funkcjonowania przedszkola będzie wymagała korzystania przez
dzieci ze stołówki szkolnej, szatni szkolnych i sali gimnastycznej.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą ogólnych zasad
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne przebywając w lokalu przedszkola oraz w pomieszczeniach stołówki, szatni i sali gimnastycznej.
Rozporządzenie ma zagwarantować, że wszystkie
przedszkola utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych będą spełniały wymagania ochrony
przeciwpożarowej, o których mowa w rozporządzeniu. Oznacza to, że opinia właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
potwierdzająca spełnianie wymagań, o których mowa
w niniejszym rozporządzeniu, powinna być uzyskana
przez organ prowadzący przedszkole przed wynikającą z przepisów ustawy datą przekształcenia z mocy
prawa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, tj. dniem 1 września 2016 r.
W myśl § 2 rozporządzenia lokal, w którym jest prowadzone przedszkole, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania
uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem
wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie
określonym w tych przepisach.
Dopuszcza się prowadzenie przedszkola, w lokalu
znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub
jego części, które nie spełniają wymagań określonych
w § 2, jeżeli m.in.:

1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
2) lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia
przedszkola;
3) lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej
z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz,
przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające
ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą;
5) lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic
zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się
gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A;
6) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz lokalu oraz znajdujące się w nim wykładziny podłogowe
są co najmniej trudno zapalne;
7) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie
występują inne lokale, w których są prowadzone
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka
nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);
8) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących
z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku
za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL
III, oraz są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
odnoszące się do tej kategorii.
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Zmiana rozporządzenia w sprawie
udzielania dotacji przedszkolnej
20 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz.
6) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dostosowuje przepisy dotyczące rozliczania dotacji do
zmian dotyczących obniżenia wieku szkolnego.
Do rozliczenia dotacji za 2015 r. nie trzeba będzie stosować nowych formularzy.
Jako że w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowo naukę rozpoczęło pół rocznika sześciolatków,
a nie – jak początkowo zakładano – wszystkie dzieci w tym wieku, konieczne było wydłużenie obowiązywania dotychczasowych formularzy rozliczania
dotacji przedszkolnej, ponieważ uwzględniają one
kwestię zwrotu pieniędzy w przypadku zmniejszenia liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Nowy wzór formularza, określony w załączniku nr 2
do nowelizowanego rozporządzenia, obowiązywać
będzie dopiero od 2016 r.

Przechodzenie uczniów z jednego typu
szkoły publicznej do innego
20 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U.
z 2015 r. poz. 24)
Kwestie dotyczące przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły
od stycznia 2014 r. regulował wyłącznie przepis art.
20zh ustawy o systemie oświaty.
W myśl powyższego przepisu, w przypadku przecho-

dzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły.
Uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły
na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można
przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków przechodzenia
ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadków, w których
uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły
do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do
klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego
świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym
kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.
W nowo wydanym rozporządzeniu określono szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z:
• zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego,
• technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej.
Przy określaniu powyższych zasad kierowano się obowiązującymi w tych typach szkół podstawami programowymi – kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.
Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej – ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum
lub liceum ogólnokształcącego.
W rozporządzeniu określono również szczegółowe warunki przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego.
Dodatkowo, przyjęte regulacje dotyczą:
• uzupełniania różnic programowych z poszczególnych
przedmiotów
Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której
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uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe
zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
• możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.
Przepis § 6 rozporządzenia stanowi, że jeżeli uczeń
w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego
innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, a rozkład
zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie
w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył
się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego
w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując
we własnym zakresie różnice programowe do końca
roku szkolnego albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka
obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole,
z której przechodzi, albo
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi.
Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie
naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez
dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora
tej szkoły.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych
23 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23)

W rozporządzeniu:
1) określone zostały nowe wzory:
a) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób
obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
b) świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów
eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
c) świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób
obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz
absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący
od roku szkolnego 2015/2016;
d) legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla
uczniów niepełnosprawnych.
2) uchylono:
a) przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
b) wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych.
Należy zwrócić uwagę na nowe brzmienie § 14 ust. 5,
który stanowi, że jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9 i 10, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu
poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do
sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako
datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia
przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników
odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.
Jednocześnie dodany w § 14 ust. 5a stanowi, że uczniowi, któremu w wyniku:
1) przeprowadzonego
sprawdzianu
wiadomości
i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub
2) głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
– wydaje się nowe świadectwo za zwrotem świadectwa wydanego poprzednio.
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Dodany § 16a rozporządzenia przewiduje, że na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych wydanego absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej (zsz), który został przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze świadectwa zsz przepisuje się oceny z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: podstaw przedsiębiorczości, historii,
wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii,
fizyki i informatyki, pod warunkiem, że żaden z tych
przedmiotów nie był przez słuchacza realizowany
w zakresie rozszerzonym.
Przepis § 21 ust. 1 rozporządzenia dotyczący wymiany świadectwa lub dyplomu ukończeniu szkoły został
uzupełniony o możliwość dokonania takiej wymiany
na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej
zmiany imienia lub nazwiska.
W dotychczasowym stanie prawnym wymiana świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły była możliwa
tylko w przypadku orzeczenie sądowego w przedmiocie zmiany płci.
W  świetle przepisu przejściowego § 2 rozporządzenia zmieniającego:
1) legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole
2) legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku
szkolnego 2015/2016 włącznie
3) w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67,
na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem:
„Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych
przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły;
wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
5) legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego
wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być, na pisemny wniosek rodziców
ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru

nr 67a określonego w niniejszym rozporządzeniu.
Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego
wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.
Ponadto, § 3 rozporządzenia zmieniającego zawiera
przepisy umożliwiające wymianę lub uzyskanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły z lat szkolnych
2000/2001-2011/2012 przez osoby, które otrzymały
świadectwa z adnotacją na drugiej stronie świadectwa: „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości
i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekając działający w …..” (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał
zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
Wniosek o wymianę świadectwa albo wydanie duplikatu składa się w szkole, którą absolwent ukończył.
Wymiana świadectwa albo wydanie duplikatu następują za zwrotem świadectwa z adnotacją i są nieodpłatne.

Kwalifikacje wychowawcy i kierownika
wypoczynku na nowych zasadach
30 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.
67 z późn. zm.) mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie możliwości przeprowadzania kursów
na kierownika i wychowawcę wypoczynku drogą e-learningową.
Po nowelizacji kursy na kierownika i na wychowawcę
wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów
i zajęć praktycznych, a każdy z nich będzie zakończony egzaminem praktycznym. Zmianie uległy programy
szkoleń, które w większym niż do tej pory stopniu będą uwzględniać zagadnienia związane z udzielaniem
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pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym i opieką
nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Obowiązkiem organizatorów wypoczynku będzie ponadto zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu
do opieki medycznej.
Załączniki do rozporządzenia zawierają nowe programy kursów dla kierownika i wychowawcy wypoczynku
oraz nowe wzory zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Przepisy przejściowe do rozporządzenia stanowią,
że kursy dla kierowników wypoczynku lub kursy dla
wychowawców kolonijnych, rozpoczęte przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia, mogą być zakończone
na podstawie przepisów dotychczasowych.
Natomiast osoby, które:
1) przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia ukończyły odpowiednio kurs dla kierowników
wypoczynku lub dla wychowawców kolonijnych,
2) od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia
ukończą odpowiednio kurs dla kierowników wypoczynku lub dla wychowawców kolonijnych, spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku.
Do dnia 31 sierpnia 2015 r. wychowawcami wypoczynku mogą być także osoby, które spełniają wymagania określone w dotychczasowym brzmieniu
rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania.

Zmiana podstawy programowej
kształcenia w zawodach
7 lutego 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r. poz. 130)
Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz.
184) jest dostosowanie przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie do zmian
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodzie:

• dodano podstawy programowe dla nowych zawodów
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, tj.: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik
urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy
• uchylono podstawy programowe kształcenia w zawodach ratownik medyczny i dietetyk (rok szkolny
2014/2015 jest ostatnim, w którym prowadzone jest
kształcenie w tych zawodach)
• wprowadzono zmiany w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej
(obowiązek zaliczenia ośmiu tygodni praktyk, a nie
jak dotychczas dwunastu)
• wprowadzono zmiany o charakterze uzupełniającym
i porządkującym – dotyczące głównie rozszerzenia
listy zawodów, których można uczyć w szkołach policealnych (technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik optyk).

Zakaz sprzedaży niezdrowej żywności
na terenie szkół
1 września 2015 r. wejdzie w życie:
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2015 r., poz. 35)
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).
W ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia został dodany dział dotyczący środków spożywczych
oraz żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Nowela ustawy obejmuje przedszkola, inne
formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły (z wyjątkiem szkół dla dorosłych) i placówki, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 września 2015 r.
w sklepikach na terenie ww. sprzedawane będą mogły być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi
w przepisach wydanych przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, tj. produkty – z niską zawartością cukru,
soli i tłuszczów.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia:
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1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w ww. jednostkach
systemu oświaty,
2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
– uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży
oraz mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych.
W ww. jednostkach systemu oświaty zabroniona będzie reklama oraz promocja polegająca na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków
spożywczych innych niż objęte grupami środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi
przez ministra zdrowia oraz niespełniających wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy.
Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki będzie
uprawniony do ustalenia, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane przez
ministra zdrowia. W  jednostkach systemu oświaty,
w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę produktów będzie mógł ustalić sam dyrektor.
W  przypadku naruszenia przepisów ustawy dotyczących zakazu sprzedaży lub reklamy określonych produktów, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki
będzie uprawniony do rozwiązania, bez zachowania
terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez odszkodowania.
Za naruszenie przepisów ustawy będzie można też dodatkowo nałożyć na sprzedawcę karę w wysokości od
1 tys. do 5 tys. zł.

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania oraz przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych
15 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę:
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2015 r., poz. 35)

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia
związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Tym samym w ustawie znalazły się m.in. przepisy (dodany rozdział 3a)
dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach. W nowelizacji pojawił się też rozdział
poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dodany
rozdział 3b). Szczegóły będą określone w rozporządzeniu.
Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in.
w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
W  nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające
finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych
z udziałem środków europejskich. Ustawa przewiduje
również np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych
dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Sejm uchwalił ustawę 15 stycznia 2015 r., a 7 lutego
2015 r. Senat zaproponował poprawki o charakterze uściślająco-doprecyzowującym.
Większość zmian wprowadzonych ww. ustawą wejdzie
w życie 31 marca 2015 r.
Więcej na temat nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w kolejnym numerze Edufaktów-Uczę Nowocześnie.

Opracowano na podstawie www.rcl.gov.
pl, www.men.gov.pl, Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Biuletynu Informacji Publicznej Rady
Ministrów oraz www.sejm.gov.pl
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Nowelizacja ustawy
o ochronie danych osobowych
Szkoły i placówki, zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych1. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która wprowadza zmiany m.in. w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (zwanego dalej ABI). W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.,
z uwzględnieniem nowych obowiązków dyrektora szkoły, jako wykonującego zadania administratora danych osobowych.
Co ulega zmianie?
Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych,
obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej 2.
Zmiany dotyczą:
1) zasad powoływania ABI, jego zadań i kompetencji
2) obowiązków administratora danych w zakresie zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji
3) k
 ompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
4) zasad przekazywania danych osobowych za granicę.

Czy powołanie ABI jest obowiązkowe?
Do 31 grudnia 2014 r. administrator danych, w tym
dyrektor szkoły, miał obowiązek wyznaczenia ABI,
nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, chyba
że sam wykonywał te obowiązki. Nowela ustawy uchyliła powyższy obowiązek. Dodany do ustawy o ochronie
danych osobowych art. 36a, stanowi, że administrator
danych może powołać administratora bezpieczeństwa
informacji. Powołanie ABI powinno nastąpić w formie
pisemnej.
ABI podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki
organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.
Ustawodawca przewidział również możliwość powołania zastępców ABI, z tym że muszą oni spełniać
ustawowe wymagania przewidziane dla ABI.
Powołanie ABI jest zatem uprawnieniem, a nie obowiązkiem dyrektora szkoły.
W  przypadku niepowołania ABI, jego zadania
w szkole lub placówce wykonuje dyrektor, z wyłącze-

niem pewnych czynności, tj. obowiązku sporządzania
sprawozdania i obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Kto może zostać powołany ABI?
W art. 36a ust. 5 znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych określono, iż administratorem
bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony
danych osobowych
3) nie była karana za umyślne przestępstwo.
W  opinii GIODO, „przesłanka posiadania przez ABI
odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych jest oceniana przez samego administratora
danych. Działając we własnym interesie powinien on
powołać osobę, która ma rzeczywistą wiedzę z zakresu
ochrony danych. Ustawa nie wprowadza wymogu posiadania przez ABI jakichkolwiek certyfikatów, poświadczeń
ukończenia odpowiednich szkoleń itp. Poziom odpowiedniej wiedzy powinien być dostosowany do prowadzonych
u administratora danych operacji przetwarzania danych
oraz wymogów ich ochrony”3.

Czy powołanie i odwołanie ABI należy zgłosić
do rejestracji GIODO?
Jeżeli administrator danych skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i powoła ABI, zgodnie z art.
46b ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ma
30 dni od dnia powołania ABI na zgłoszenie tego faktu
do rejestracji GIODO.
Zgłoszenie powołania ABI do rejestracji GIODO po-
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winno zawierać:
1) o
 znaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany
2) dane administratora bezpieczeństwa informacji:
a) imię i nazwisko
b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość
c) a
 dres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1
3) datę powołania
4) oświadczenie administratora danych o spełnianiu przez administratora bezpieczeństwa informacji
warunków określonych w art. 36a ust. 5 i 7 ustawy
o ochronie danych osobowych.
W  świetle przepisu przejściowego art. 35 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, jeśli wolą
administratora danych jest, aby dotychczasowy
ABI pełnił tę funkcję po zmianie przepisów ustawy, niezbędne jest spełnianie przez niego wszystkich warunków przewidzianych mocą art. 36a ust.
5, 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
W  takim przypadku ABI wyznaczony przed dniem
1 stycznia 2015 r. powinien zostać zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi do dnia 30 czerwca
2015 r. Jeżeli administrator danych zaniecha zgłoszenia dotychczasowego ABI do rejestracji, po 30
czerwca 2015 r. przestaje on pełnić tę funkcję, a nowe
ustawowe zadania ABI zobowiązany jest wykonywać
administrator danych, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
Na żądanie administratora danych lub administratora bezpieczeństwa informacji GIODO wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu administratora bezpieczeństwa informacji.
W przypadku odwołania ABI, administrator danych
również w terminie 30 dni od dnia odwołania zgłosić
ten fakt do rejestracji GIODO.
Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji powinno zawierać:
1) o
 znaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany

2) dane administratora bezpieczeństwa informacji:
a) imię i nazwisko
b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość
3) datę i przyczynę odwołania.
Zgłoszenia powołania ABI do rejestracji GIODO
oraz zgłoszenia odwołania ABI należy dokonać przy
użyciu wzorów.
Wzory zgłoszeń:
•powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO
• odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO określa rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania
i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji4.

Rejestr administratorów bezpieczeństwa
informacji
GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr
ABI. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (26 stycznia 2015 r. uruchomił system in-
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nia warunków określonych w art. 36a ust. 5 lub 7
ustawy o ochronie danych osobowych;
2) a
 dministrator bezpieczeństwa informacji nie wykonuje zadań określonych w art. 36a ust. 2 ustawy
o ochronie danych osobowych;
3) a
 dministrator danych nie powiadomił o odwołaniu
administratora bezpieczeństwa informacji.
Po wykreśleniu ABI, administrator danych będzie
zobowiązany zgłosić do rejestracji GIODO zbiory, które dotychczas korzystały ze zwolnienia wynikającego
z funkcjonowania w szkole ABI.

Ponowne zgłoszenie ABI do rejestracji

formatyczny zapewniający publiczny dostęp do
ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów
bezpieczeństwa informacji (ABI). System e-GIODO
umożliwiający publiczny dostęp do prowadzonych
przez GIODO rejestru zbiorów danych osobowych
oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji dostępny jest pod adresem: http://egiodo.
giodo.gov.pl
Administrator danych jest obowiązany zgłosić
GIODO, w terminie 14 dni, zmianę informacji objętych
zgłoszeniem.
Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu powołania ABI.

Wykreślenie administratora bezpieczeństwa
informacji z rejestru ABI
Wykreślenie ABI z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji następuje po powiadomieniu
o jego odwołaniu albo w przypadku jego śmierci.
GIODO z urzędu wydaje administratorowi danych
decyzję administracyjną o wykreśleniu administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, jeżeli:
1) administrator bezpieczeństwa informacji nie speł-

W przypadku ponownego zgłoszenia przez administratora danych do rejestracji GIODO powołania ABI
wykreślonego z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, GIODO, w drodze decyzji administracyjnej:
1) w
 pisuje ABI do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji po stwierdzeniu, że nie zachodzą przyczyny wykreślenia z rejestru, o których
mowa w art. 46d ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie
danych osobowych;
2) odmawia wpisania administratora bezpieczeństwa
informacji do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, jeżeli nie zostały usunięte przyczyny wykreślenia z rejestru, o których mowa w art.
46d ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie są zadania ABI?
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz opracowanie w tym zakresie
sprawozdania dla administratora danych
b) n
 adzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, (tj.
dokumentacji przetwarzania danych) oraz przestrzegania zasad w niej określonych
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych
Do zadań ABI należy opracowanie sprawozdania
dla administratora danych w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Sprawozdanie w zakresie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych
osobowych powinno zawierać:
1) o
 znaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
2) imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji
3) w
 ykaz czynności podjętych przez administratora
bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia
oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących
udział w tych czynnościach
4) datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia
5) określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia
6) o
 pis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne
znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
7) s
 twierdzone przypadki naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych w zakresie objętym
sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi
działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem
8) w
 yszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania
9) p
 odpis administratora bezpieczeństwa informacji,
a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej
– dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania
10) d
 atę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa informacji.
Nowym, nie znanym dotychczas zadaniem ABI,
jest prowadzenie (jawnego) rejestru zbiorów danych
przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1ustawy o ochronie danych osobowych (tj. zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji), zawierającego:
1) nazwę zbioru oraz
2) informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a
i 7 ustawy, tj.:
a) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną
upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi,
o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu,
o którym mowa w art. 31a; oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

b) cel przetwarzania danych;
c) o
 pis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz
zakres przetwarzanych danych;
d) sposób zbierania oraz udostępniania danych;
e) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
f) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

„Sprawdzenie” dokonywane przez ABI
Od 1 stycznia 2015 roku Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych może zwrócić się do
administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru ABI, o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, u administratora
danych, który go powołał, wskazując zakres i termin
sprawdzenia.
Po dokonaniu sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych ABI, za pośrednictwem administratora danych, przedstawia GIODO sprawozdanie,
którego treść szczegółowo określa art. 36a ust. 2 pkt
1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych.
Dokonanie przez administratora bezpieczeństwa
informacji sprawdzenia, nie wyłącza prawa GIODO do
przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania
danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
Administrator danych może powierzyć ABI wykonywanie innych, niż wskazane wyżej, obowiązków, jeżeli
nie naruszy to prawidłowego wykonywania przez niego ustawowych zadań. Oznacza to, że czuwanie nad
prawidłowością przetwarzania danych osobowych
powinno stanowić podstawowe zadania ABI, inne zadania i czynności można zlecać ABI wyjątkowo.

Akty wykonawcze
Tryb i sposób realizacji zadań przez ABI, w tym tryb
sporządzania sprawozdania oraz sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych przez ABI określi minister
właściwy do spraw administracji publicznej określi,
w drodze rozporządzenia.
Przepisy doprecyzowujące zasady prowadzenia
jawnego rejestru i funkcjonowania ABI są obecnie
przygotowywane przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji i zostaną wydane w formie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych
osobowych.
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Zmiany w zasadach rejestracji zbiorów danych
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
wprowadza również zmiany w zakresie zasad rejestracji zbiorów danych osobowych. Zmianie ulega przede
wszystkim katalog wyłączeń od obowiązku rejestracji
zbioru ujęty w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych.
W  przypadku zbiorów danych prowadzonych wyłącznie w postaci papierowej, od dnia 1 stycznia
2015 r. zniesiony został obowiązek zgłaszania ich
do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, chyba że zbiory te zawierają
tzw. dane wrażliwe. W takim przypadku nadal istnieje obowiązek ich zgłoszenia do rejestracji u GIODO
przed rozpoczęciem przetwarzania. W  pozostałym
zakresie katalog wyłączeń nie ulega zmianie.

Czy po zgłoszeniu ABI należy zgłaszać zbiory
danych do GIODO?
W przypadku zbiorów tzw. danych wrażliwych,
tj. danych należących do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych, nadal istnieje obowiązek zgłoszenia
takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed
rozpoczęciem przetwarzania. W  przypadku zbiorów danych osobowych nie zawierających danych
wrażliwych, nie istnieje obowiązek ich zgłaszania
do GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI
i zgłosił go do GIODO. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru takich zbiorów danych przechodzi
wówczas na ABI.
Rejestr ten ma być prowadzony przez ABI u administratora danych i obejmować wszystkie zbiory danych prowadzone przez tego administratora danych
(z wyjątkiem zbiorów danych wyłączonych dotychczas z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO
i ujętych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych.). ABI powinien zatem ująć w swoim rejestrze również zbiory uprzednio (przed 1 stycznia
2015 r.) zgłoszone do GIODO (w tym zbiory zawierające dane wrażliwe).
Jeżeli administrator danych nie powołał ABI, dokonuje zgłoszenia zbiorów danych osobowych do
GIODO, na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem
zbiorów danych co do których obowiązek zgłoszenia
do rejestracji został wyłączony.

Przepisy przejściowe ustawy
z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 36 ustawy o ułatwieniu wykonywania
działalności gospodarczej, do postępowań rejestracyjnych prowadzonych przez GIODO na podstawie
zgłoszeń wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia 1 stycznia 2015 r. ustawy stosuje się przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych w dotychczasowym brzmieniu.

Podsumowanie
W  wyniku nowelizacji ustawy o ochronie danych
osobowych, dyrektor szkoły lub placówki, jako wykonujący zadania administratora danych osobowych,
będzie musiał samodzielnie podjąć decyzję, który wariant, tj. powołanie czy niepowoływania ABI, jest dla
szkoły korzystniejszy.
Jeżeli ABI nie zostanie powołany, dyrektor szkoły
zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów
o ochronie danych osobowych. W tym celu powinien:
• sprawdzać zgodność przetwarzania danych z przepisami
• nadzorować opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji
• nadzorować przestrzeganie zasad przetwarzania danych
• zapewnić zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych
• zapewnić realizację wszystkich zadań ABI z wyjątkiem opracowania sprawozdania.
W przypadku nie powołania ABI, dyrektor szkoły będzie również zgłaszać zbiory do rejestracji GIODO.
Sięgnij do źródeł:
1

 stawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
u
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.
zm.)

2

art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1662)
3

www.giodo.gov.pl

4

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r., poz.1934)
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