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Uczmy się od innych

Szeroki wybór

Prezentujemy scenariusze
lekcyjne przygotowane przez
ekspertów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. W tym numerze
coś dla nauczycieli szkół podstawowych,
w szczególności klas I-III.

– Nowoczesna szkoła nie koniecznie musi być naszpikowania komputerami – wskazuje Ewa Pytlak z epsona. Tak też zrobił dyrektor Hermitage
Academy, który zamiast setek laptopów i komputerów PC wyposażył placówkę w pięćdziesiąt projektorów, oszczędne drukarki i oprogramowanie.
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Interaktywna lekcja
z Nearpodem

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

W wielu szkołach coraz częściej na lekcjach goszczą iPady,
tablety z systemem android, a
w kieszeniach uczniów telefony komórkowe,
które są tak naprawdę wydajnymi komputerami.
Te urządzenia mogą w znakomity sposób zastąpić tablicę i zaktywizować każdego ucznia.
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druków szkolnych.
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Specjalnie dostosowany, poprawiający komfort pracy format obrazu, czujnik
światła, aplika- cje edukacyjne, a także Microsoft
office. samsung zaprezentował nowy tablet –
od początku do końca zaprojektowany z myślą
o uczniach i nauczycielach.

Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry,
dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

OKE-II/105/2
OKE-II/104/2
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Epson w szkole
tekst Maciej Kułak

Artykuł z linkiem wideo

- Nowoczesna szkoła nie koniecznie musi być naszpikowania komputerami – wskazuje Ewa
Pytlak z Epsona. Tak też zrobił dyrektor Hermitage Academy, który zamiast setek laptopów
i komputerów PC wyposażył placówkę w pięćdziesiąt projektorów, oszczędne drukarki i oprogramowanie. Wybrał jednego dostawcę, by wszystko było zsynchronizowane, łatwe do zarządzania
i tanie w utrzymaniu.

Niskie koszty, prostota instalacji i obsługi oraz
możliwie duże spektrum wykorzystania były decydujące przy wyborze, zarówno sprzętu jak i producenta.
W tej sięgającej korzeniami do 1880 roku szkockiej
szkole uczy się prawie 1400 dzieci, pracuje ponad
setka nauczycieli. – Kluczową pomocą dydaktyczną są projektory, które znajdują się w każdej klasie
4 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

– wskazuje Andrew Raynolds, dyrektor placówki. –
Kiedyś wydawaliśmy ogromne pieniądze na ich instalację, serwis, zarządzanie.

Projektor zamiast komputerów
Dyrektor postanowił to zmienić. Po analizie zdecydował się na sprzęt Epson – Wybraliśmy model EB 475
MARZEC/KWIECIEŃ 2015
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W, dzięki czemu nauczyciele bez trudu mogą wyświetlać treści z komputerów, internetu, czy odtwarzaczy
HD Blue-ray – wylicza.
Ważnym elementem był też prosty montaż, które
można było dokonać własnymi siłami i przede wszystkim wysoka jakość wyświetlania, zarówno białego, jak
i kolorowego światła. Kolory są̨ też bardziej naturalne
i przyjazne dla oczu.
Andrew Raynolds zachwala też oprogramowanie
Epson EasyMP, które umożliwia zdalne zarządzanie
projektorami i np. ich wyłączenie w nocy, powiadamia
też administratora o konieczności wymiany lamp oraz
pozwala zdalnie konfigurować ustawienia projektorów
i włączać tryb wstrzymania – To oszczędność czasu
i pieniędzy – wskazuje dyrektor Hermitage Academy.

Epsona. W  przypadku model EB 595Wi l żywotność
lampy to 6 tys. godzin. I  co nie mniej ważne jej cena
jest w zasięgu możliwości finansowych każdej polskiej
placówki.
– Zalet jest więcej. Specjalny tryb nanoszenia notatek pozwala na pracę z projektorem bez użycia komputera i innych urządzeń – wskazuje Ewa Pytlak – Funkcja
interaktywna nie wymaga instalowania sterowników, a kalibracja wykonywana jest automatycznie.
Funkcja projekcji z kilku komputerów umożliwia nauczycielom oraz uczniom jednoczesne udostępnianie swoich materiałów.
Jak jednak przekonuje ekspert Epsona wszystko to odbywa się jednak pod kontrolą nauczyciela.
To za sprawą specjalnej funkcji moderatora.

Zobacz jak działa Epson EasyMP

Według dyrektora szkockiego gimnazjum taki jeden
projektor może być świetną pracownią multimedialną. A wersji owej pracowni może być znacznie więcej.
– Ciekawostką jest projektor EB 595Wi – przekonuje
Ewa Pytlak. – To interaktywne urządzenie może zastąpić każdą tablicę interaktywną. Do tego dzięki wysokiej jasności i jakości barw może pracować w nasłonecznionej sali bez uszczerbku dla wyświetlanego
obrazu.
To nie jedyna zaleta tego modelu. Dopracowana
funkcja interakcji umożliwia dodawanie notatek bezpośrednio na ekranie za pomocą palców. Z kolei nowe interaktywne pióra reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki możliwości korzystania z różnych atrybutów
pisaki mogą być używane jednocześnie przez nauczyciela i ucznia lub dwóch uczniów.
To, na co zwracał uwagę dyrektor Hermitage Academy przy wyborze dostawcy urządzeń były lampy.
W  wielu modelach koszt ich wymiany przewyższa
wartość projektora, wiele do życzenia pozostawia też
ich żywotność. Dlatego zdecydował się na produkty

EB 595Wi w praktyce

Nowością w ofercie Epson dla edukacji jest projektor
EB 536 Wi. – To krótkoogniskowy, interaktywny i łatwy
w montażu model. Do tego w cenie skrojonej na miarę
możliwości każdej szkoły – wylicza zalety Ewa Pytlak.
Lampa w modelu EB-536Wi może pracować nawet
do 10 tys. godz. w trybie ekonomicznym. – Ten inteligentny projektor oszczędza energię nawet w czasie
prezentacji – podkreśla Ewa Pytlak. – To dzięki funkcji
automatycznej zmiany natężenia światła. Z kolei funkcja wyciszenia dźwięku i obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70 proc. w czasie, gdy projektor nie jest używany.
Co niemniej ważne praca z projektorem jest intuicyjna. Instalacja nie wymaga sterowników, a kalibracja
jest automatyczna. Dzięki funkcji podwójnego interaktywnego pióra dwoje użytkowników może równocześnie notować na całej powierzchni ekranu.

Drukujesz i oszczędzasz
Dopełnieniem multimedialnej pracowni Epsona jest
cały pakiet drukarek. Wybrał je Andrew Reynolds, który
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Work Force Pro w działaniu

wych nasze drukarki WorkForce Pro błyskawicznie się̨
rozgrzewają̨ i dzięki temu zużywają nawet do 80 proc.
mniej energii niż̇ porównywalne urządzenia laserowe.

Co w pracowni multimedialnej?

długo analizował różne oferty. – Przez lata używaliśmy
drukarek laserowych różnych producentów. Niestety
pochłaniały znaczną część szkolnego budżetu. Stąd
decyzja o zmianie – przekonuje.
Dyrektor… zdecydował się na drukarki z serii WorkForce Pro, których pięćdziesiąt trafiło dl sal lekcyjnych,
pokoju nauczycielskiego i administracji. – Technologia
atramentowa stosowana w tych modelach zapewnia
doskonałą jakość wydruku. Są też konkurencyjne cenowo i jednocześnie bardzo wydajne. To zaś przekłada się
na dodatkowe pieniądze – wylicza zalety.
Dla łatwiejszego zarządzania takim kompleksem,
drukarki zostały połączone w sieć. Dzięki temu administrator ma możliwość zdalnego przeglądania np. poziomu atramentu czy stanu technicznego urządzeń.
– Warto też dodać, że drukarki z serii WorkForce Pro
są̨ fabrycznie wyposażone w funkcję dwustronnego
drukowania, skanowania i faksowania, – podpowiada Ewa Pytlak – W  odróżnieniu od urządzeń lasero6 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

Dopełnieniem multimedialnej pracowni może
być wizualizer. Wysokiej jakości urządzenie można znaleźć w ofercie Epsona. – Nasze wizualizery
wyświetlają̨ obiekty płaskie i trójwymiarowe, a ponadto
są̨ naszpikowane funkcjami uatrakcyjniającymi naukę̨,
takimi jak wideo poklatkowe umożliwiające rejestrowanie zdarzeń rozciągniętych w czasie, np. wzrostu roślin
– wskazuje Ewa Pytlak.
A  to może być prawdziwą gratką na lekcjach przyrody czy biologii. – Dzieci chętniej się uczą poprzez
doświadczenie – wskazuje Anna Sarna, nauczycielka
jednej ze stołecznych podstawówek. – Dzięki takiemu,
profesjonalnemu wizualizerowi udało nam się stworzyć
prawdziwy przyrodniczy film.

MARZEC/KWIECIEŃ 2015

Promocja

Schemat sali multimedialnej
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Scenariusze zajęć – szkoła podstawowa

autor Tomasz Krupa, Ośrodek Nowoczesnych
Informacyjnych ŁCDNiKP

wki

Podstawó

Uczmy się od innych
Temat: W
 yjaśnienie pojęć komputer

i program II etap edukacji (klasa IV)

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

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

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

8 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

gram to logiczny ciąg poleceń, które kiedykolwiek przygotujemy poprzez pytanie o programy niekomputerowe, np. ułożenie układanki, umycie rąk, zjedzenie
obiadu – to wszystko są pewne programy, którymi
posługujemy się już jako trzylatki. Program to ciąg
precyzyjnych poleceń (rozkazów)
P=CPP(R)
7. Zadanie – programujemy jednego z uczniów za
pomocą prostych poleceń, aby od swojego miejsca
doszedł do drzwi. Wykonywane są tylko proste polecenia, jak:
a) Idź (jeden krok)
b) Idź n kroków (wielokrotność)
c) Odwróć się (w prawo, w lewo)
8. Zapytaj uczniów, gdzie można spotkać się z pojęciem programu, co możemy uznać za program (np.
przepis na ciasto, programy w pralce, kompozycja
muzyczna itd.).
Jak możemy wydawać rozkazy? Sformułujcie
na przykład takie dwa rozkazy:
Ziewnij
Ugryź się w plecy
Jaka jest różnica między tymi rozkazami? Potem napisz na tablicy:  		

Od kogo zależy, czy rozkaz jest wykonalny, czy nie?
Od wydającego czy od wykonującego rozkaz?
Wykonalność lub niewykonalność rozkazu zależy od
jego wykonawcy.
Na przykład człowiekowi ciężko jest ugryźć się w plecy, ale pewnie znajdziemy zwierzę, które wykona to bez
problemu.

MARZEC/KWIECIEŃ 2015
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Poproś dzieci, żeby wydawały ci różne rozkazy i doprowadź do tego, żeby znalazły inne podziały rozkazów. Mogą to być na przykład rozkazy (rozpoczynamy
od tego, że siedzisz na stoliku):
Usiądź – nie ruszaj się
Wstań – podnieś się
Podskakuj w miejscu – zacznij skakać
Pisz na tablicy – nic nie rób, bo nie wiesz, co masz
napisać
Skacz naprzód – staraj się skakać tak, by nadepnąć
na nogę temu, kto wydał taki rozkaz.
Kiedy dzieci zaczną wydawać różne nieprzyjemne rozkazy, pora zakończyć grę i wyjaśnić dzieciom,
że rozkazy możemy podzielić według działania na:
– zgodne (konstruktywne)
– odmowne (destruktywne)
– neutralne (nie powodujące żadnego skutku)
Spróbuj chwilę porozmawiać z dziećmi, które z rozkazów były zgodne, które odmowne, a które neutralne.
Od kogo zależy, czy rozkaz jest zgodny, odmowny czy
neutralny?
Ta cecha rozkazu (zgodny, odmowny, neutralny) zależy od wydającego rozkaz. Kiedy na przykład wydający polecenia każe ci przeformatować dysk komputera,
z twojego punktu widzenia może to wyglądać na katastrofę, ale decyduje ten, kto wydaje polecenie. Ważna
uwaga, nie tylko dla dzieci: rozkazy, które wydajemy
w programowaniu i w życiu, powinny być wykonywalne
i zgodne!

(zależy to od zamiarów wydającego rozkaz), natomiast
wykonalność rozkazu jest określona przez możliwości
jego wykonawcy.
Zadanie 2:
Wymyśl chociaż trzy rozkazy niewykonalne albo wykonalne: zgodne, odmowne i neutralne.
Zadanie 3:
Napisz na kartce kolejne rozkazy – program dla nauczyciela, zgodnie z którym podszedłby do ławki i zabrał z niej książkę, która na niej leży (wcześniej sprecyzuj, której ławki dotyczy zadanie i przygotuj na niej
książkę).
Pozbieraj kartki z rozkazami (programami) przygotowane przez dzieci, wybierz niektóre i wypróbuj je (najlepiej
wybieraj błędne polecenia), na przykład jeżeli siedzisz za
biurkiem, a uczeń napisał Wstań i idź naprzód, przewróć
się na biurko próbując zrobić krok naprzód. Oczywiście
cała klasa będzie się śmiać, z wyjątkiem jednego ucznia –
tego, który napisał program. Po wypróbowaniu niektórych
programów oddaj uczniom ich prace z poleceniem, by
wymienili się z kolegami i postarali się wykonać rozkazy,
które mają przed sobą – nietrudno przewidzieć, że będą
starali się znaleźć w pracy kolegi jak najwięcej błędów. Potem powinni wrócić do zadania i ponownie przygotować
rozkazy.
Zadanie 4:
Przygotuj dla kolegi program na przygotowanie kanapki.

Ćwiczenia
Zadanie 1:
Określ rodzaj rozkazu (wykonywalny, niewykonalny,
zgodny, odmowny lub neutralny):
– Napisz zadanie z matematyki!
– Zniszcz Słoneczko!
– Zetnij drzewo w lesie!
– Nakarm głodne zwierzątko!
– Obróć się dookoła!
– Skocz z okna!
– Pomóż mamie w zakupach!
– Milcz!
– Podrzyj podręcznik!
– Daj odpisać koledze zadanie!
– Odleć do innego słonecznego kraju!
Dalej dzieci powinny dojść do wniosku, że o zgodności,
odmowie czy neutralności rozkazu można dyskutować

Zadanie 5:
Wymyśl sobie jakiś taniec i zapisz kolejne
kroki tańca jako program.
Zadanie 6:
Przygotuj ciąg rozkazów pozwalających na włączenie i wyłączenie określonego programu w TV.
Zadanie domowe 7:
Porozmawiaj z mamą – na następną lekcję przynieś dowolny przepis kucharski
i opracuj go jako ciąg rozkazów rozwiązujący proste
zadania przy przygotowywaniu
potrawy.
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autor Anna Koralewska, Pracownia Edukacji
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej ŁCDNiKP

ola

Przedszk

Uczmy się od innych
Temat: P
 otrafię to zrobić

Wychowanie przedszkolne (dzieci 5 – 6 letnie)

Obszary i wymagania z Podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
Obszar 1
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych:
– obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co
mówią i czego oczekują.
Obszar 3
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
– uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.
Obszar 4
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia:
– stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje
przewidywać co się może zdarzyć,
– przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o obserwowanych
zmianach).
Obszar 6
Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych:
– próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas.
Obszar 10
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez
zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
– tworzy kompozycje z różnych materiałów, ma poczucie sprawstwa potrafię to zrobić i odczuwa radość
z wykonywanej pracy,
– używa sensownie prostych narzędzi podczas majsterkowania.
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Cele kształcenia
Cele główne:
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się
na podstawie wnioskowania w oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenia oraz obserwacje,
– doskonalenie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw i eksperymentów,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.
Cele szczegółowe:
dziecko:
– odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące właściwości powietrza po przeprowadzeniu doświadczeń
i eksperymentów,
– klasyfikuje przedmioty z podziałem na te, które
spadają szybciej od pozostałych po przeprowadzeniu eksperymentów i doświadczeń,
– wyjaśnia, dlaczego niektóre przedmioty spadają
szybciej od pozostałych,
– odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące zaobserwowanych zjawisk podczas doświadczeń
i eksperymentów,
– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek i innych narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywania zadań,
– wymienia najważniejsze umowy sprzyjające zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw i eksperymentów,
– współpracuje z kolegami i nauczycielem podczas
zabaw, doświadczeń i eksperymentów,
– spokojnie czeka na swoją kolej podczas zabaw
z rówieśnikami,
– obdarza uwagą dzieci i nauczyciela podczas wypowiedzi i prezentowania doświadczeń.
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Metody kształcenia
1. Oparte na posługiwaniu się słowem
Rozmowy z dziećmi na temat sposobu wykonania
doświadczeń, zachowania zasad bezpieczeństwa oraz
odwołanie się do obserwacji przyrodniczych dziecka,
ze zwróceniem uwagi na sposób wykorzystywania
przez człowieka zjawisk przyrodniczych, a także występowanie zjawisk przyrodniczych w naturalnym środowisku.
2. Oparte na obserwacji
Forma pokazu, której przedmiotem jest powietrze,
znajduje się w przestrzeni i w płucach człowieka. Obserwowanie pęcherzyków powietrza jest możliwe dzięki wykorzystaniu w doświadczeniu wody. Prezentacja
sposobów wykorzystania powietrza przez człowieka
oraz naturalnych okazów przyrodniczych, które wykorzystują powietrze do przemieszczania się.
3. Oparte na działalności praktycznej uczniów
Bezpośrednie doświadczanie i eksperymentowanie
przez dzieci ukierunkowane na poznawanie właściwości powietrza.
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna, w zespołach.
Środki dydaktyczne: emblematy w sześciu
kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski,
pomarańczowy, różowy), rysunki ilustrujące
kolejne zadania, karty pracy, ołówek,
kredki, nożyczki, spinacze biurowe,
słomki, plastelina, patyki różnej
długości (np. patyczki do szaszłyków), balony, waga, szablony żagli,
śmigłowca i węża, małe samochodziki,
zdjęcia i film, laptop (rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna), krzesła, piłeczki
pingpongowe, duże szklane naczynie, dwa słoiki, butelka o pojemności 1 litra.

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły wręczając
każdemu emblematy w wybranych kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy). Zadaniem
dzieci jest usiąść przy stolikach oznaczonych takim
samym kolorem, w jakim jest ich emblemat. Po wykonaniu zadania przez każdy zespół dzieci zmieniają
miejsca przy stolikach tak, by wszystkie dzieci mogły
uczestniczyć w wykonywaniu każdego zadania.
2. Nauczyciel wyjaśnia, jakie zadania będą wykony-

wać dzieci przy każdym stoliku. Wnioski, które zostały umieszczone na końcu każdego zadania, zostaną
omówione na zakończenie zajęć (sytuacja edukacyjna
nr 3). Dla ułatwienia, przy każdym stoliku znajduje się
schematyczny rysunek ilustrujący zadanie:
Stolik I (kolor czerwony)
Zadaniem dzieci jest zważenie dwóch nadmuchanych wcześniej przez nauczyciela balonów, a następnie przekłucie jednego z nich i ponownie ich ważenie.
Swoje obserwacje dzieci przedstawiają na dwóch rysunkach ilustrujących doświadczenie, poprzez zaznaczenie ołówkiem wskaźnika wagi na każdym z nich
(wskaźnik wagi na rysunku z dwoma nadmuchanymi
balonami wskazuje taki sam ciężar obydwu balonów,
natomiast wskaźnik wagi na drugim rysunku wskazuje, że balon nadmuchany jest nieznacznie cięższy od
pękniętego).
Wniosek I:
Nadmuchany balon z powietrzem waży więcej niż
nienadmuchany. Powietrze ma swój ciężar.
Stolik II (kolor żółty)
Zadaniem każdego dziecka jest nacięcie nożyczkami po zaznaczonych trzech prostych liniach paska
papieru, a następnie złożenie go zgodnie z wzorem leżącym na stole i zapięcie spinaczem biurowym. Po wykonaniu śmigłowca dzieci podrzucają go w górę i obserwują jak opada obracając
się wokół własnej osi.
Wniosek II:
Ten sposób transportu wykorzystują
nasiona klonu i jaworu. Powietrze spełnia
ważną rolę w rozsiewaniu nasion. Niektóre,
nawet bardzo małe, nasiona mogą być przez
powietrze przenoszone na dalekie odległości
przez wiatr (nauczyciel prezentuje zdjęcia unoszących
się w powietrzu nasion oraz demonstruje naturalne
okazy nasion jaworu).
Stolik III (kolor niebieski)
Zadaniem każdego dziecka jest wycięcie żagla z kolorowego papieru (nauczyciel wcześniej przygotowuje
narysowane żagle różnej wielkości i kształtu), a następnie, po umocowaniu go na niewielkim patyczku,
przytwierdzenie go do małych samochodzików. Dzieci ustawiają swoje jachty lądowe na krawędzi stołu
i dmuchają w żagle. W zależności od kształtu i wielkości żagla ich prędkość poruszania zmienia się. Dzieci
wybierają żagle i układają je tak, by na początku znaj-
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dowały się te, których wykorzystanie spowodowało
szybsze poruszanie się jachtów powietrznych.
Wniosek III:
Wielkość żagla oraz jego kształt decydują o szybkości poruszania się jachtu. Im większy żagiel, tym szybciej porusza się jacht. Kiedy gorące powietrze unosi się
w górę, a zimne opada, wtedy powstaje wiatr. Siła wiatru i jego energia wykorzystywana jest przez człowieka, np. do napędzania śmigieł wiatraków i pompowania
wody (nauczyciel prezentuje krótki film prezentujący
siłę wiatru na morzu, wśród wiatraków, żaglowców,
w lesie itp.).
Stolik IV (kolor zielony)
Zadaniem dzieci jest przyklejenie na oparciu krzesła
(w zaznaczonych miejscach w odległości około 5 cm)
dwóch sznurków, do których wcześniej nauczyciel
przymocował dwie piłeczek pingpongowe. Zadaniem
każdego dziecka jest rozkołysanie ich bez dotykania,
wykorzystując poruszające się powietrze, przez dmuchanie między piłeczki, aby zaczęły się one poruszać
równocześnie. Następnie dzieci piszą ołówkiem znak
„+” pod rysunkiem ilustrującym doświadczenie.
Wniosek IV:
Powietrze wprawione w ruch poprzez dmuchanie
powoduje, że jego drobiny również zaczynają się poruszać i choć na co dzień nie możemy zobaczyć poruszającego się powietrza, to jednak widzimy, w jaki sposób
oddziałuje ono na poruszanie się piłeczek.
Stolik V (kolor pomarańczowy)
Zadaniem każdego dziecka jest cięcie nożyczkami
po zaznaczonej linii na okręgu i wykonanie w ten sposób spirali – węża. Następnie po umocowaniu węża
na patyku (około 40 cm) i przytwierdzeniu go za pomocą plasteliny na kaloryferze znajdującym się w sali,
dzieci obserwują sposób poruszania się zabawki (sposób przymocowania węża ilustruje wzór przygotowany
dla dzieci przez nauczyciela na stoliku).
Wniosek V:
Powietrze przy kaloryferze ogrzewa się, zaczyna
się wznosić i obraca węże. Powietrze ciepłe jest więc
lżejsze od powietrza zimnego. Lotniarze wykorzystują wznoszące się ciepłe masy powietrza, by utrzymać
w górze lotnie. Nie mają one silników, więc aby lecieć
w górę muszą znaleźć kolumnę gorącego powietrza
zwaną kominem (nauczyciel pokazuje krótki film prezentujący latające lotnie).
3. Nauczyciel prowadzi rozmowę ze wszystkimi
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dziećmi, podczas której omawia wnioski opisane pod
każdym zadaniem.
4. Nauczyciel prezentuje dwa doświadczenia.
Doświadczenie I 
Do dużego szklanego naczyniu (np. akwarium) wypełnionego wodą nauczyciel wkłada szybkim ruchem
przezroczysty słoik do góry dnem (dzieci obserwują,
że w słoiku znajduje się powietrze) oraz drugi słoik napełniony wodą. Następnie przelewa powietrze z jednego słoika do drugiego.
Wniosek I:
Powietrza nie możemy ani zobaczyć (jest bezbarwne), ani powąchać (jest bezwonne). Czujemy je tylko
wtedy, gdy się szybko porusza jako wiatr. Możemy je
zobaczyć w wodzie w naszym doświadczeniu i zobaczyć jak się porusza, jeśli rozpylimy w powietrzu np.
drobiny pary wodnej.
Doświadczenie II
Na stole znajduje się duże szklane naczynie wypełnione wodą, litrowa butelka i słomki dla każdego
dziecka (w tym zadaniu nauczyciel pomaga dzieciom
trzymając butelkę napełnioną wodą i przewróconą do
góry dnem, w której znajduje się słomka). Zadaniem
każdego dziecka jest napełnić butelkę wodą poprzez
zanurzenie jej w dużym naczyniu a następnie za pomocą słomki wydmuchnąć znajdującą się tam wodę.
Poziom wody w butelce każde dziecko zaznacza przy
pomocy pisaka.
Wniosek II:
W naszych płucach również znajduje się powietrze.
Robiąc wdech wciągamy powietrze, robiąc wydech –
wydmuchujemy je.
5. Na zakończenie zajęć dzieci mogą pokolorować
rysunki przedstawiające doświadczenia i eksperymenty, które były ich zdaniem najbardziej interesujące.
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autor Sławomir Szarug, Ośrodek Nowoczesnych Technologii
Informacyjnych ŁCDNiKP

wki

Podstawó

Uczmy się od innych
Temat: Wyszukiwanie informacji w internecie
II etap edukacji (klasa VI)
Cele kształcenia
Cele ogólne:
– kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w internecie,
– rozwijanie umiejętności przechowywania informacji.
Cele szczegółowe:
uczeń (w zakresie wiadomości):
– definiuje pojęcia: internet, strona WWW, adres
strony WWW, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa,
– dokonuje wyboru przeglądarki i wyszukiwarki
internetowej,
– rozumie potrzebę korzystania z internetu przy
gromadzeniu informacji w procesie uczenia się.
uczeń (w zakresie umiejętności):
– wyszukuje informacje znając adres strony WWW,
– wyszukuje informacje nie znając adresu
strony WWW,
– pobiera informacje ze stron WWW,
– wyszukuje informacje w sieci z pomocą wyszukiwarki.
Metody kształcenia:
– pokaz,
– pogadanka,
– instruktaż.
Formy pracy:
– zbiorowa,
– grupowa jednolita,
– indywidualna.
Czas pracy:
1 godzina dydaktyczna.
Środki dydaktyczne:
– stanowiska komputerowe z oprogramowaniem,
– prezentacja PowerPoint,
– karta pracy.

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

KARTA PRACY
GRUPA …………..

Klasa…………...

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

Wykorzystując wyszukiwarkę Google wykonaj poniższe polecenia:
CZĘŚĆ I
1. Podaj, od czego pochodzi nazwa miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
.......................................................................................................................................................
2. Dowiedz się, ile wynosi powierzchnia Polski i które miejsce zajmuje pod tym względem w Europie.
.......................................................................................................................................................
3. Odszukaj datę najbliższej pełni Księżyca.
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ II
1. Jakie rośliny zaliczamy do roślin okopowych. Wymień trzy rośliny.
.......................................................................................................................................................
2. Sprawdź, gdzie urodził się Arystoteles, jeden z najsłynniejszych filozofów greckich.
.......................................................................................................................................................
3. Odszukaj zasady gry w piłkę ręczną i podaj wymiary boiska.
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ III
1. Wyszukaj przykładową stronę internetową, która w języku angielskim podaje informacje o Hobbicie.
.......................................................................................................................................................
2. Zapisz tytuły aktualnych wystaw artystów w Łodzi.
.......................................................................................................................................................
3. Znajdź wyniki ostatniego losowania Dużego Lotka.
CZĘŚĆ IV
1. Korzystając z dowolnego portalu sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach w Łodzi.
.......................................................................................................................................................
2. Dokonaj wyboru kina i zaproponuj tytuł filmu na sobotnie spotkanie z kolegami.
.......................................................................................................................................................
3. Wypisz, októrej godzinie odjeżdżają pociągi z dworca Łódź Kaliska do Rzeszowa.
CZĘŚĆ V
A. Przez ile państw przepływa Dunaj?
.......................................................................................................................................................
B. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
.......................................................................................................................................................
C. Czykrót WWW jest akronimem?
.......................................................................................................................................................
Karta pracy
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autor Czesława Siewierska, Ośrodek Nowoczesnych
Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP

Scenariusze zajęć
wki

Podstawó

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

Cele główne:

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

– wykonanie folderu promującego szkolną bibliotekę,
– rozumienie roli i znaczenia pracy zespołowej,
– uświadomienie uczniom potrzeb i możliwości
własnych i kolegów/koleżanek,
– zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania różnorodnych mediów w tworzeniu materiałów
promocyjnych.
Główne pojęcia: promocja, projekt edukacyjny, kontrakt, wizualizacja, prezentacja.
Środki dydaktyczne: albumy, kronika szkoły, zdjęcia,
foldery, dyktafon, aparat fotograficzny, skaner, zestaw
komputerowy.
Aranżacja przestrzeni:
– ćwiczenie w kręgu,
– praca w grupach projektowych,
POMOC
– praca indywidualna.
Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne.
Pytania i zagadnienia do podsumowania lekcji:
Czy jesteś zadowolony ze swojej postawy (pracy)?
Czy wiesz, dlaczego warto pracować metodą projektu?
www.edufakty.pl |
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autor Anna Suliga, Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

ola

Przedszk

Uczmy się od innych

Pomysły
ysły
na lekcje, pom
na zajęcia

Temat: O
 rientacja zawodowa

odstawówki
Starsi P
uczniowe

Wychowanie przedszkolne (dzieci 4 letnie)
Cele kształcenia
Cele ogólne:
dziecko poznaje wybrane zawody oraz zauważa role
zainteresowań w wyborze zawodu
Cele szczegółowe:
dziecko:
– rozpoznaje wybrane narzędzia pracy,
– dobiera narzędzie do zawodu,
– identyfikuje podstawowe czynności wykonywane
w wybranych zawodach.

Metody kształcenia:
– pokaz,
– pogadanka,
– ćwiczenia.

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel wprowadza w tematykę zajęć.
2. Dzieci oglądają obrazki.
3. Nazywanie zawodów wykonywanych przez postaci przedstawione na obrazkach.
4. Kolorowanie narzędzi pracy poszczególnych osób
wg podanego wzoru.
5. Ćwiczenia poranne.
6. Przedstawienie zawodów wymienionych w wierszu T. Kubiaka, Kim będą (kucharz, krawiec, nauczyciel, lekarz, architekt) bez czytania wiersza.
Oglądanie krótkich filmów pokazujących poszczególne osoby przy pracy).
7. Łączenie w pary obrazków narzędzi pracy i obrazków
przedstawiających osobywy konujące dany zawód.
8. Zabawa ruchowo-naśladowcza: Dzieci w ustalony
sposób przedstawiają ruchem prace osób w danym zawodzie (nazwę podaje nauczyciel).
9. Zapoznanie z treścią wiersza I. Kubiaka, Kim
będą: (nauczyciel recytuje/czyta wiersz, dzieci
wskazują odpowiednie obrazki).
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Kiedy Zuzia będzie duża,
Już nie będzie leczyć lalek,
A prawdziwa pani doktor
Wielkim zajmie się szpitalem.
A kim będzie Kasia?
Wiemy!-woła Bolek, woła Lolek.
Dzisiaj uczy kotka Mruczka,
Duża – będzie uczyć w szkole.
A Irenka szmatkę bierze,
Tu przyszyje a tam utnie.
Gdy urośnie... Już zgadliśmy!
Bedzie szyła piękne suknie.
Zaś Martusia, ta malutka,
Bierze kredki – mądragłówka!
Dom rysuje. – też już wiemy!
Bedzie domy projektować.

Przedszkola

10. Ćwiczenia słuchowe: wysłuchiwanie dźwięków
wydawanych przez narzędzia i podnoszenie
odpowiednich obrazków przedstawiających
narzędzia.
11 Omówienie treści wiersza:
– Kim chcą być dziewczynki z wiersza?
– Co lubią robić?
12 Praca indywidualna – rysowanie na temat Jaki
zawód chciałbym/chciałabym wykonywać?
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autor Hanna Derewlana, Pracownia Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej ŁCDNiKP

wki

Podstawó

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

w określonym zakresie tematycznym: zwierzęta,
środki transportu, budowle,
– dokonuje selekcji informacji według kryteriów: oryginalność, zgodność z tematyka, wymienia się informacjami na określony temat z innymi członkami
grupy,
– angażuje się w wykonywanie zadań grupowych
związanych z: poszukiwaniem informacji i tworzeniem formy plastycznej: albumu/plakatu/gry
lub prezentacji multimedialnej, przestrzega zasad
ustalonych w grupie, dotyczących sposobów komunikowania się i podejmowania decyzji,
– prezentuje osiągniecia własne i swojej grupy w zakresie określonej tematyki, w wybranej przez siebie
formie,
– układa w grupie krzyżówkę , podając propozycje
haseł,
– dokonuje samooceny własnej pracy oraz oceny
zajęć.
Metody kształcenia (wg J. Krzyżewskiej)
– tworzenia i definiowania pojęć – burza mózgów,
hierarchizacji – promyczkowe uszeregowanie, grupowego podejmowania decyzji – dyskusja, pracy
we współpracy – jigsaw,
– planowania pracy,
– ewaluacyjne – tarcza strzelnicza.
Metody kształcenia (wg W. Okonia)
– metody asymilacji wiedzy – praca z tekstem, dyskusja,
– metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy –
metoda problemowa, burza mózgów,
– metody waloryzacyjne – ekspresji plastycznej i ruchowej,
– metody praktyczne – zadaniowa.
Wśród metod zaproponowanych w scenariuszu dominują aktywizujące – wg J. Krzyżewskiej takie, „w których aktywność podmiotu uczącegosię znacznie przewyższaaktywność nauczyciela”. Ich celem jest
pobudzenie twórczejaktywności ucznia, zainspirowanie go do poszukiwania, doświadczenia, samodzielnego wytwarzania wiedzy, wyboru
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informacji potrzebnych do generowania rożnychrozwiązań sytuacji
problemowych. Nauczyciel przestaje być ekspertem – przekazicielem wiedzy. Pełni role: doradcy, animatora sytuacji edukacyjnych,
przewodnika, obserwatora, uczestnika zajęć, inspiruje, wspiera, stymuluje ucznia.

Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa jednolita
i zróżnicowana, indywidualna jednolita i zróżnicowana
Zadania przygotowane dla uczniów ukierunkowane są przede
wszystkim na prace grupowa. Wynika z tego, iż dominującym w zajęciach modelem będzie „uczenie się we współpracy”. Taki sposób
uczenia się przynosi wiele korzyści uczniom, m. in.: zwiększa odpowiedzialność za siebie i grupę oraz efekt pracy, stwarza możliwość
wymiany doświadczeń poprzez: dyskusje, wyrażanie własnych
sądów, poglądów, oceny, daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy, uczy współdziałania, wpływa na postrzeganie siebie
na tle grupy, mniej stresuje, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, staja
się ekspertami, wspierają się w wykonywaniu zadań, każdy czuje się
twórca sukcesu grupy

Środki dydaktyczne: rymowanka opracowana przez
autora scenariusza, napis w kole z wyrazem naj, paski
papieru, rozsypanki sylabowe z nazwami obszarów
tematycznych, 4 stanowiska komputerowe, literatura
z serii Świat w obrazkach np. Rekordy zwierząt, Przyroda,
Dinozaury i prehistoria, Transport, z serii Biblioteka wiedzy
np. Niezwykłe zwierzęta, Niebezpieczne zwierzęta, z serii
Encyklopedia najmłodszych np. Cuda świata, Świat zwierząt, z serii Świat wczoraj i dziś np. Siedem cudów świata, Statki powietrzne, Życie prehistoryczne, Jak żyły dino-

zaury, Jak pracują maszyny, karty pracy – Rekordy,
materiał informacyjny dotyczący ciekawostek na temat
życiazwierząt, wielkich budowli, niezwykłych środków
transportu opracowany przez nauczyciela na podstawie
różnychźródeł informacji, kartki papieru do zadań matematycznych, długopisy, kartony, kredki, farby, masy plastyczne, pudełka, klej, nożyczki, kolorowy papier, pionki
do gry, tekturki, kartki z hasłem krzyżówki – cuda świata,
4 kartony z tarczami strzelniczymi.
(Nauczyciel może skorzystać z innych lub dodatkowych propozycji z literatury dziecięcej i popularnonaukowej zgodnej z tematyka zajęć.)

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

3. Przedstawienie uczniom celów zajęć, zaproszenie
dzieci do poszukiwania informacji o rekordach w rożnych obszarach tematycznych:
– generowanie przez uczniów definicji pojęcia rekord
w oparciu o burze mózgów
Burza mózgów zwana także fabryka pomysłów, giełda pomysłów
została opracowana przez Alexa Osborna w latach 60-tych. Polega
na podawaniu rożnych skojarzeń do danego słowa w oparciu
o wyobraźnie i doświadczenie. Najczęściej przeprowadza się ja
w następujących etapach: wytwarzanie pomysłów, ich ocena i analiza, wybór i zastosowanie w praktyce. Zapraszamy dzieci do generowania pomysłów, razem ustalamy wspólna definicje.
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– tworzenie listy określeń rozpoczynających się
cząstka naj, ukierunkowujących dzieci na poszukiwanie informacji o ciekawostkach i rekordach
w rożnych dziedzinach życia Na środku wykładziny znajduje się w wyciętym kole napis naj. Każde
dziecko otrzymuje pasek papieru, na którym zapisuje dalsza część wyrazu. Dokłada napis, tworząc promyk słoneczka. Nauczyciel wspiera dzieci
w grupowaniu podobnych określeń , np. największy, najmniejszy, najdłuższy, najkrótszy, najwyższy, najcięższy, itp. (promyczkowe uszeregowanie
ułatwia porządkowanie takich samych nazw lub
nazw o podobnym znaczeniu i wyeliminowanie
powtarzających się określeń)
– układanie przez wybrane dzieci z rozsypanek sylabowych nazw obszarów tematycznych, którymibędą się zajmować podczas zajęć: Niesamowite zwierzęta, Wielkie budowle, Niezwykłe środki transportu
Obszary tematyczne można wybrać wg 2 kryteriów:
– w oparciu o wcześniej zdiagnozowane zainteresowania uczniów,
które można poznać poprzez obserwacje, rozmowy z dziećmi
w rankach, prezentacje przez nie ulubionych książek, organizowanie dni hobbysty, wystaw, sytuacji, sprzyjających wchodzeniu
w role w zakresie rożnychspecjalności lub zagadnień ,
– tworząc nowe grupy tematyczne w celu rozbudzania ciekawości
poznawczej uczniów innymi, mało dzieciom znanymi dziedzinami

– podjęcie decyzji przez każde dziecko, która grupa
tematyczna jest najbardziej zainteresowane (podział na grupy zadaniowe, w tematyce niesamowite zwierzęta utworzenie 2 grup: zwierzętażyjącewspółcześnie i dinozaury)
II. Część główna – wykonywanie zadań w grupach
1. Przygotowanie się do podjęcia zadań – organizacja pracy:
– ustalenie zasad obowiązujących w grupach (kodeksu pracy grupy),
– wybórliderów przez członków grup, podjęcie decyzji związanych z pełnieniem innych funkcji np. sekretarza, osóbwyszukujących informacje ze stron
internetowych itp., organizacja stanowisk pracy
– zgromadzenie: literatury, wybranej z „kącika dla
ciekawskich”, materiałów papierniczych i innych
potrzebnych grupie.
2. Wyszukiwanie informacji z rożnychźródeł (literatura, strony internetowe), ukierunkowanych wskazówkami nauczyciela:

Grupa I
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie dotyczącym
przedstawiciela ssaków, ptaków lub owadów, odnotowywanie ich na przygotowanej dla grupy karcie pracy
– Rekordy Niesamowite zwierzęta (np. najmniejszy
lub największy, najszybszy lub najwolniejszy, najcięższy lub najlżejszy itp.)
Karta pracy może być dowolnie przygotowana przez
nauczyciela lub uczniów. Może zawierać np. nazwę zwierzęcia, informacje , co jest w nim oryginalnego, jego ciężar,
wzrost, długość, tylko dane liczbowe lub dane liczbowe
i opis słowny
Grupa II
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego
członka grupy informacji o 1 rekordzie dotyczącym przedstawiciela dinozaurów, odnotowywanie
go na przygotowanej dla grupy karcie pracy – Rekordy Niezwykłe dinozaury.
Informacje, które może zawierać karta pracy np. nazwa
dinozaura, cechy np.: największy, najdłuższy, najwyższy,
najmniejsze jajo itp.
Grupa III
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie
dotyczącym wielkich budowli, np.: wysokich
wieżowców, największych mostów, tuneli, najwyższych wież itp. i odnotowanie ich na przygotowanej dla grupy karcie pracy – Rekordy
Wielkie budowle.
Informacje, które może zawierać karta pracy np.: rodzaj
budowli, nazwa, miejsce usytuowania, dane liczbowe itp.
Grupa IV
– rekordy: odszukiwanie i wybieranie przez każdego członka grupy informacji o 1 rekordzie dotyczącymśrodków transportu np.: samochodów,
pociągów, samolotów, statków i odnotowanie ich
na przygotowanej dla grupy karcie pracy Rekordy
Niezwykłe środki transportu.
Informacje, które może zawierać karta pracy np.: rodzaj środka transportu, nazwa państwa, które je wyprodukowało, dane liczbowe: np. wielkość, prędkość, liczbę
pasażerów, która może przewieźć itp.
Zadanie, to ma wpływ zarówno na rozwijanie inteligencji lingwistycznej, jak i logiczno-matematycznej. Szczególnie ważne może
się okazać dla dzieci, u których słabo rozwinięta jest inteligencja
językowa, a lepiej matematyczna. Stworzenie sytuacji związanej
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z poszukiwaniem liczb w tekście, zachęca te dzieci do analizy
treści i rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

3. Wymienianie informacji o wybranych rekordach
w obrębie danej grupy, uzasadnianie wyborów.
4. Układanie i rozwiazywanie zadań matematycznych z uwzględnieniem danych liczbowych występujących w przygotowanych przez uczniów kartach
pracy – Rekordy. Dzieci w czasie określonym przez
nauczyciela układają w każdej grupie zadania z treścią, starającsię wytworzyć, jak najwięcej pomysłów. Wspólnie weryfikują pomysły, pod kątem poprawności sformułowań i możliwości rozwiązania.
Wspólnie decydują o wyborze 2 najciekawszych zadań . Zapisują je na karcie pracy, układają rozwiązania
w postaci formuły matematycznej, wykonują obliczenia i formułują odpowiedzi. Wymieniają się z inna grupa przeciwna, która sprawdza poprawność: sformułowania treści zadania oraz jego rozwiązanie.
Dzieci rozwijają nie tylko myślenie logiczne, ale i myślenie dywergencyjne poprzez tworzenie wielu pomysłów
na zadania
5. Reagowanie ruchem zgodnie z instrukcja nauczyciela – zabawa „Zagraj w naj ...” Nauczyciel
określa zasady zabawy: wydaje polecenia na przerwę
w muzyce, podczas jej trwania dzieci wykonują określone ćwiczenia.
Gdy wypowie słowa najdłuższy pociąg i imię dziecka
– uczniowie tworzą pociąg rozpoczynając od wywołanego ucznia, poprzez ustawienie się jedno za drugim
i chwycenie rękoma za biodra poprzednika, w trakcie
trwania muzyki poruszają sie po sali, gdy nauczyciel wypowie słowa najwyższa wieża i wymieni imię
dziecka – układa ono swoje dłonie na podłodze jedna
na drugiej, kolejne dzieci dokładają do nich własne, tak
by powstała wysoka wieża, wykonują ćwiczeniedopóki
brzmi muzyka, na słowa największy most staja w jednym rzędzie, chwytając się za sąsiadujące ręce, dzieci
stojące na końcach rzędu wykonują przysiad, dzieci
stojące w środku wspinają się na palce.
6. Rozwiazywanieproblemów przez grupy, sformułowanych w postaci pytań, w oparciu o analizę zgromadzonej literatury – przygotowanie się do roli ekspertów
Grupa I – obszar Niezwykłe zwierzęta
Przykładowe pytania:
– Jakie cechy zewnętrzne zwierząt umożliwiają im
sztukę przetrwania?
– Dlaczego niektóre zwierzęta zasypiają na zimę?
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– Jakie korzyści przynosi zwierzętom życie w stadach?
– Czym żywią się wybrane zwierzęta?
– Czy ryby mogą żyć bez wody?
– Jakiego rodzaju domybudują/zamieszkują wybrane zwierzęta?
Grupa II – Niezwykłe dinozaury
Przykładowe pytania:
– Dlaczego dinozaury wymarły?
– Które dinozaury były najgroźniejsze?
– Jaka bronią dysponowały dinozaury?
– Na jakie grupy można podzielić dinozaury ze
względu na środowisko życia, czym się one od siebie różniły?
Grupa III – Wielkie budowle
Przykładowe pytania:
– W jaki sposób budowano wielkie budowle w czasach starożytnych, a co ułatwia ich konstruowanie
w czasach współczesnych?
– Gdzie znajdują się największe na świecie np. mosty, tunele, wieżowce?
– Z jakich materiałów buduje się wybrane budowle?
– Dlaczego i gdzie zbudowane są największe tunele?
– Czy wielkie budowle są bezpieczne? – uzasadnijcie
Grupa IV – Niezwykłe środki transportu
Przykładowe pytania:
– Jakie zadania przeznaczone są dla samolotów
i śmigłowców?
– Dlaczego poduszkowce i wodoloty pływają szybciej niż łodzie?
– Co można przewozić największymi pociągami?
– W jakich krajach na świecie znajdują się najdłuższe podziemne sieci kolei?
Uczniowie wyszukują informacje, dokonują ich selekcji, porównują zgromadzony materiał, uzupełniają
wiadomości na określony temat poprzez wymianę informacji uzyskanych z rożnych źródeł. Staja się specjalistami w danej dziedzinie. Grupa ustala, w jaki sposób
odnotowuje najważniejsze dane np. w formie graficznej, opisowej mapy myśli itp., by je wykorzystać w kolejnym dniu zajęć.
Dobór pytań i ich liczbę ustala nauczyciel odnoszącsię do możliwości dzieci, czasu przeznaczonego na zadanie. Może przygotować
więcej pytań , a dzieci wybiorą z nich te, któresą dla nich ważne,
interesujące. Nauczyciel zapewnia uczniom odpowiedni materiał
dydaktyczny w postaci publikacji, opracowanych na podstawie
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rożnych źródeł materiałów informacyjnych, wykazu stron WWW.
Wspiera, ukierunkowuje uczniów w miarę potrzeb. W zajęciu została zastosowana metoda Jigsaw.

Jej celem jest zachęcenie do aktywnego opanowania materiału przez scedowanie odpowiedzialności
na uczniów. Każdy uczestnik powinien staćsię ekspertem,
który korzysta z wiedzy i umiejętności innych członków
grupy i poprzez swoja aktywność przyczynia się do osiągnieć zespołu – (J. Krzyżewska)
7. Burza pomysłów w zespołach – jak wykorzystać
zgromadzone informacje, by zaciekawić nimi inne grupy.
Nauczyciel proponuje zastanowić się nad forma prezentacji zespołu w kolejnym dniu zajęć. Zachęca do
przygotowania formy graficznej i słownej.
III. Część końcowa – Podsumowanie pierwszego
dnia zajęć
1. Przygotowanie wystawki Cuda świata z wykorzystaniem kart pracy z zadaniami wykonanymi
przez uczniów i zgromadzonej literatury.
2. Układanie 4 krzyżówek (każda grupa innej, związanej z tematyka wykonywanych zadań), tak by
powstało rozwiązanie w pionie – cuda świata.
3. Określanie przez dzieci najciekawszych i najtrudniejszych zadań wykonywanych podczas zajęć.
4. Ocena przez każdą grupę aktywności, umiejętnościwspółdziałania przy wykonywaniuzadań (np.
z użyciem tarczy strzelniczej).
Dzień drugi
1. Przypomnienie, jakie zadania wykonywane były
w dniu poprzednim, jakimi obszarami tematycznymi grupy się zajmowały.
2. Projektowanie w grupach formy graficznej prezentacji, związanej ze swoim obszarem np.: plakatu,
albumu, makiety, gry planszowej, krótkiej prezentacji multimedialnej. Grupy dyskutują i wspólnie
dokonują wyboru formy. Ustalają zadania dla
każdego ucznia. Wspólniedecydują, co chcieliby zamieścić w prezentacji, w jakiej kolejności.
Zastanawiają się, jakimi informacjami słownymi
uzupełnić prezentacje. Tworzą plan działania.
3. Wykonanie prezentacji w formie graficznej.
Nauczyciel wspomaga uczniów w organizacji i realizacji
działań w miarę potrzeb. Dostarczaniezbędnych materiałów.
4. Prezentacja grup
– przygotowanie miejsca ekspozycji,
– ustalenie w każdej grupie zakresu wiadomości,

które uczniowie chcieliby przedstawić, jako eksperci, innym grupom,
– określenie ról i zadań dla każdego członka grupy,
tak by mógł on zaprezentować swoje osiągniecia,
a jednocześnie przyczynićs ię do sukcesu całego
zespołu,
– określenie kolejności prezentacji,
– prezentacje grup eksperckich w wybrany sposób,
– samoocena i ocena przez pozostałe grupy.
W drugim dniu dzieci staja się ekspertami nie tylko
w swojej grupie, ale w całej klasie. Uczą się trudnej sztuki prezentacji, w bezpiecznej dla siebie formie, same decydując o swoim udziale. Wytwory prac uczniów można
wykorzystać tworząc kąciki zainteresowań w klasie, w bibliotece szkolnej, na spotkaniu z rodzicami, zorganizować
ponowna prezentacje dla uczniów z innych klas
Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, ukierunkowane są
na samodzielne uczenie się uczniów i na wzajemne uczenie się
w grupie. Rozwijają umiejętności społeczne: komunikowania się,
podejmowania decyzji, współdziałania, odpowiedzialności za wykonanie pracy. Przygotowują dzieci do pracy zadaniowej. Zorientowane
są na uczniów i ich możliwości, wymagają od nauczyciela pełnienia
nowych ról, dużej elastyczności i podążania za dziećmi.

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

ola

Przedszk

Uczmy się od innych
Temat: W
 magicznym świecie liter
Wychowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie)
Cele kształcenia
Cele ogólne
– rozwijanie funkcji poznawczych,
– rozwijanie twórczego myślenia
– doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
– kształtowanie umiejętności rzetelnego wywiązywania się z podjętych zadań.

Cele operacyjne:
dziecko:
– układa przynajmniej trzy wyrazy z rozsypani sylabowej do podanych obrazków, rozwiązuje przynajmniej dwa rebusy obrazkowo-literowe,
– wygłasza twórcze opowiadanie na podstawie wylosowanych czterech obrazków i pięciu wyrazów,
– konstruuje przynajmniej trzy poznane litry z kreatywnych drucików,
– przekształca wg własnej inwencji znak graficzny
w dowolna formę,
– współdziała z innymi dziećmi podczas wykonywania zadań przestrzegając ustalonych zasad, wykonuje
zaproponowane zadania do końca.
Metody kształcenia (w oparciu o podział wg M.
Kwiatkowskiej):
Czynne:
– zadań stawianych do wykonania,
– samodzielnych doświadczeń.
Słowne:
– rozmowa
– instrukcje, objaśnienia.
Percepcyjne:
– pokaz,
– obserwacja.
Metody i techniki twórcze (w oparciu o podział wg
E. Necka):
– przekształcenia,
– bricolage.
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Elementy pedagogiki zabawy:
– zabawy integracyjne
Formy organizacyjne: z cała grupa , w zespołach, indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, walizka, różnorodne przedmioty, emblematy dla każdego dziecka, koperty
dla zespołów, karta pracy, rozsypanka sylabowa, szyfrogram, rebusy obrazkowo- literowe, zestaw obrazków,
kreatywne druciki ołówki, kleje, kredki...

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

przez dzieci zastosowano przede wszystkim metody
czynne ukierunkowane na wykonywanie zróżnicowanychzadań w zespole lub indywidualnie.
Bricolage: technika ta polega na tworzeniu nowej rzeczy, opowiadania, dzieła artystycznego przy użyciu zastanych elementów składowych. Przekształcenia: technika ta polega na modyfikacji np. symbolu, znaku graficznego, przedmiotu w element składającysię na inny
przedmiot, zjawisko, obiekt.
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tekst Maciej Kułak, foto archiwum własne

PREMIERA!

Nowy Samsung Galaxy Tab A…
tylko dla edukacji!
Specjalnie dostosowany, poprawiający komfort pracy format obrazu, czujnik światła, aplikacje edukacyjne, a także Microsoft Office. Samsung zaprezentował nowy tablet – od początku
do końca zaprojektowany z myślą o uczniach i nauczycielach.
Eksperci od dłuższego czasu spierają się jaki los czeka tablety. Padają pytania: co jeszcze można w nich
zmienić? Czym zaskoczyć, by wyróżnić się na tle
„tabliczek” innych producentów? Jak pokonać ograniczenia, na które raz po raz wskazują sceptycznie
nastawieni do tych urządzeń eksperci?
Odpowiedź nadeszła z Azji. W czerwcu światło
dzienne ujrzał zupełnie nowy Samsung Galaxy Tab Azaprojektowany wyłączenie dla edukacji. Model, który
może być zarówno elementem wielostanowiskowej
pracowni zsynchronizowanej z tablicą multimedialną
jak i samoistną pomocą dydaktyczną. Dzięki solidnej konstrukcji może byś świetnym narzędziem do
realizacji projektów szkolnych, a dzięki kamerom
o wysokiej rozdzielczości także ważnym elementem np. szkolnego studia telewizyjnego. Aplikacje
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i możliwość zmiany wyglądu systemu operacyjnego
(dziecięce menu) sprawiają, że z równym zaangażowaniem pracować na nim chcą przedszkolaki, jak
i maturzyści.
Czytelniej i zdrowiej dla oczu
Wadą wielu tabletów jest to co powinno być ich
zaletą – komfort czytania i oglądania. Wiele urządzeń
(także tych markowych) wyświetla obraz w proporcjach 16:10, przez co gros ekranu pozostaje niezagospodarowana, a użytkownik musi częściej przewijać
treść. Taki układ wymusza też częstsze „bieganie
wzrokiem” za tekstem, co znacznie szybciej szybciej
męczy oczy. Eksperci z Samsunga zdecydowali się
na zmianę proporcji ekranu (4:3), dzięki czemu na nowym Galaxy Tab ukazuje się od 20 do 30 proc więcej
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treści niż na tradycyjnych tabletach. Co za tym idzie,
rośnie też komfort użytkowania i spada zmęczenie.
To zaś, w przypadku tabletu edukacyjnego, nie pozostaje bez znaczenia.

“

Proporcje 4:3 umożliwiają̨
wyświetlenie o 20 proc.
więcej treści na stronach
internetowych i o 30 proc.

“

To jednak nie koniec innowacji w nowym produkcie
azjatyckiego koncernu. Specjalnie zaprojektowany
czujnik światła dostosowuje jasność, kontrast i nasycenie barw wyświetlanego obrazu do światła otaczającego użytkownika. Dzięki temu obraz nie jest ani
za jasny, ani też zbyt ciemny, co chroni oczy ucznia
przed działaniem zbyt silnego światła. Dodatkowo,
inteligentnie sterowana, jasność ekranu pozytywnie
wpływa na jakość obrazu i oszczędność, a także
żywotność baterii.
Zamiast pracowni komputerowej?
Nowy Galaxy Tab, podobnie jak poprzednicy od Samsunga może też być elementem kompleksowego rozwiązania. Zsynchronizowany z tablicą multimedialną
i wyposażony w oprogramowanie do zarządzania
stanowi tańszą i atrakcyjniejszą alternatywą dla

tradycyjnych pracowni. Przyspiesza proces przygotowania treści i zwiększa możliwości ich wykorzystania. Pozwala nauczycielom w bardzo krótkim
czasie sięgnąć po tysiące grafik, często interaktywnych, na które mogą nanosić treści, współdzielić je
z uczniami.
Dostępna opcjonalnie klawiatura, mysz i głośniki
w jeszcze większym stopniu uniwersalizują tabletową pracownię, praktycznie zastępując tradycyjne
komputery. Edukacyjna wersja urządzenia wyposażona została ponadto w pakiet Office oraz masę
aplikacji wspomagających nauczyciela. Specjalne
oprogramowanie pozwala mu też na pełną kontrolę
tego, co się dzieje na każdym z urządzeniu, umożliwia też wyświetlenie treści na ekranie tablicy multimedialnej, wspólną pracę, czy też zdalne zablokowanie dostępu do wszystkich lub poszczególnych
tabletów.
Nowy model ponadto będzie znakomitym narzędziem
do pracy metodą projektu. Wysokiej jakości kamery
i aparat fotograficzny umożliwiają dokumentację
zajęć, a nawet budowę szkolnego studia filmowego
(dzięki m.in. oprogramowaniu do obróbki filmów
i zdjęć). Novum jest taki dodatek jak Auto Focus,
który gwarantuje, że zdjęcia będą̨ zawsze znakomitej
jakości i to po jednym naciśnięciu spustu migawki.
Z kolei tryb One Shot umożliwia łatwe przełączanie
między aparatem i trybem kamery . To ułatwi zrobienie zdjęcia nawet w zaskakującym momencie, np.
w trakcie obserwacji przyrody.
Niezwykle ważna jest też ich jakość i trwałość.
Co nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku
małych rączek, które nie specjalnie przykładają się
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“
Tryb One Shot umożliwia łatwe przełączanie między
aparatem i trybem kamery za pomocą̨ ikony migawki
znajdującej się z boku

“
do tego, by o urządzenie dbać. Powinny być też
zabezpieczone przed upadkiem czy zalaniem. Kolejną
bardzo ważną rzeczą jest oprogramowanie.

współpracy w grupie, wspólnego wykonywania zadań
i współdzielenia się odpowiedzialnością za rezultaty
swoich prac.

Od przedszkola do Opola
Nowy Galaxy Tab został wyposażony w specjalny tryb
Kids. To opcja dla najmłodszych, która zamienia „dorosły tablet” w edukacyjną zabawkę. Kolorowe menu
i mnóstwo aplikacji współdziałających z aparatem,
kamerą i dyktafonem uatrakcyjnią każde zajęcia. Co
niemniej ważne korzystanie z nowego Galaxy Tab jest
jest łatwe, przyjemne i bezpieczne. Nauczyciel (lub
rodzic) może kontrolować sposób z jakiego dzieci wykorzystują tablet za pomocą̨ funkcji kontroli czasu.
Specjalny profil Multi Kids pozwala na wspólną zabawę lub naukę nawet sześcioosobowe grupki. Dzięki
czemu dzieci już od najmłodszych lat mogą się uczyć
26 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

MARZEC/KWIECIEŃ 2015

Reklama

Okiem praktyka
tekst Dariusz Stachecki

Interaktywna lekcja z Nearpodem
W wielu szkołach coraz częściej na lekcjach goszczą iPady, tablety z systemem Android,
a w kieszeniach uczniów telefony komórkowe, które są tak naprawdę wydajnymi komputerami. Te urządzenia mogą w znakomity sposób zastąpić tablicę i zaktywizować każdego
ucznia.

“

Urządzenia elektroniczne mogą z powodzeniem zastąpić
tradycyjną tablicę. Tradycyjną, czyli taką, która stoi
w centrum klasy, na której skupia się uwaga uczniów,
na której rozwiązuje się zadania, wykonuje ćwiczenia.
Bez znaczenia jest fakt, czy jest to tablica czarna, zielona,
biała czy interaktywna, czy piszemy po niej kredą,
pisakami czy palcem. Jej funkcja zawsze jest taka sama.

“

Lekcja z tabletem
Współczesna technologia pozwala jednak odejść
nauczycielowi od tablicy i zbliżyć się do ucznia. Dzięki tabletowi każdy uczeń może mieć własną tablicę
multimedialną, może brać czynnie udziaał w lekcji, roz-
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wiązując zadania, odpowiadając na pytania. Jeśli nie
dysponujemy taką liczbą urządzeń, żeby wystarczyło
dla każdego ucznia, to warto wykorzystać choćby kilka i podzielić klasę na zespoły. Nie należy się obawiać
urządzeń elektronicznych w kieszeniach i rękach naszych uczniów. Lepiej jest je efektywnie wykorzystać.
Wyobraźmy sobie lekcję, na której wprowadzamy
nowy materiał wyświetlając plansze na urządzeniach
naszych uczniów, na której powtarzamy wiadomości,
omawiamy nowe zagadnienia, sprawdzamy wiedzę,
zbieramy odpowiedzi na pytania, dajemy zadania do
rozwiązania i obserwujemy postępy całej klasy. Wyobraźmy sobie, że mamy kontrolę nad tymi urządzeniami, że jednym ruchem ręki możemy przełączać kolejne
slajdy na tabletach lub telefonach uczniów, że możemy
obserwować wyniki głosowania, a wszystkie dane widzimy na dynamicznie uaktualnianym wykresie. Wyobraźmy sobie, że na urządzeniach uczniów odtwarzamy film i zatrzymujemy go w dowolnym miejscu,
że odsyłamy uczniów na wybraną stronę internetową
i jednym ruchem przerywamy ich pracę, aby wrócić do
zagadnień lekcyjnych i uzyskać informacje co i ile zapamiętali.
MARZEC/KWIECIEŃ 2015
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Wyobraźmy sobie wreszcie, że w naszej lekcji
uczestniczy także uczeń, który – na przykład z przyczyn zdrowotnych – nie może przyjść do szkoły. Również na jego urządzeniu (warunkiem jest jedynie dostęp
do internetu) odtwarzane są zadane przez nas plansze,
może wykonywać dokładnie te same czynności, co
każdy uczeń w klasie. Takie lekcje są możliwe. Pozwala
na nie system Nearpod.

Charakterystyka i możliwości
Nearpod jest wyjątkową usługą edukacyjną pozwalającą wykorzystać szerokie spektrum urządzeń do
prowadzenia interaktywnych prezentacji podczas lekcji. Do niedawna dostępna była jedynie na iPady, jednak od kilku tygodni można z niej korzystać również
na urządzeniach z systemem Android. Możliwe jest
również korzystanie z programu na dowolnym komputerze – przy użyciu przeglądarki internetowej.
W skład usługi wchodzą:
• narzędzie do przygotowania lekcji,
• narzędzie do przygotowania tzw. aktywności,
• aplikacja do prezentacji, prowadzenia oraz wyświetlania lekcji (tryb nauczyciel i uczeń),

• repozytorium prezentacji,
• system informacji i raportowania przeprowadzonej
lekcji.
Nearpod może pracować w dwóch trybach: nauczyciel lub uczeń. System działa w taki sposób, że nauczyciel przygotowuje lekcję w serwisie internetowym
nearpod.com. Należy założyć w nim bezpłatne konto.
Logowanie w systemie jest wymagane do pracy w trybie nauczyciel, czyli na koncie, które umożliwia przygotowanie lekcji.
Nauczyciel może przygotować własną lekcję lub
skorzystać z wielu gotowych dostępnych w biblioWAŻNE

Serwis Nearpod znakomicie sprawdza się w warunkach szkolnych. Korzystamy z niego już ponad rok
na różnych przedmiotach. Jest to niezwykle proste
i intuicyjne narzędzie dostępne dla każdego nauczyciela, nawet bez większego doświadczenia w zakresie technologii informacyjnych. Daje znakomite efekty. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w lekcje,
a nauczyciel zyskuje znakomite narzędzie do prowadzenia atrakcyjnych prezentacji i diagnozy.
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WARTO WIEDZIEĆ

tece Nearpod. Lekcję rozpocząć można zarówno
na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Na iPady i tablety z Androidem dostępne są dedykowane,
bezpłatne aplikacje. Obecnie na iPhone’y i smartfony z Androidem dostępna jest aplikacja działająca
w trybie uczeń (student), czyli klienckim. Oznacza
to, że aplikacja może wyświetlać prezentację, ale
nie można zalogować się w trybie nauczyciel (teacher) i zarządzać lekcją. Nauczyciel loguje się na swo-

Serwis Nearpod ma trzy poziomy kont użytkownika.
Pierwszy, tzw. Silver, jest bezpłatny i ograniczony do
50 MB przestrzeni dyskowej na własne prezentacje,
przy czym każda z nich nie może być większa niż
20 MB. Maksymalna liczba uczniów podłączonych
do prezentacji to 30. Na tym poziomie abonamentu
nie można skorzystać z aktywności Web page.
Drugi poziom, tzw. Gold, jest odpłatny i umożliwia
przeprowadzenie lekcji z 50 uczniów jednocześnie.
Przestrzeń dyskowa jest rozbudowana do 1 GB, a pojedyncza prezentacja może mieć do 40 MB. Dostępna
jest też aktywność Web page.
Najwyższy poziom abonamentu to School Edition –
licencja dla całej szkoły zawierająca 3GB przestrzeni
dyskowej. Pojedyncza prezentacja może mieć rozmiar do nawet 60 MB.
Aktualne ceny poszczególnych poziomów są dostępne w serwisie nearpod.com.
kich plansz. Najwygodniej jest to zrobić w dowolnym programie
do prezentacji, np. Keynote lub PowerPoint. Prezentacja nie powinna zawierać animacji, gdyż będzie importowana do serwisu
w postaci statycznej. Gdy prezentacja jest gotowa, zapisujemy
ją, najlepiej w formacie *.pdf. Potrafią to praktycznie wszystkie

im urządzeniu podając login i hasło dostępu do systemu

programy do tworzenia prezentacji (najczęściej z menu Plik wy-

Nearpod. Następnie wybiera właściwą prezentację i naci-

bieramy opcję Zapisz jako…, a jako typ pliku wybieramy PDF).

ska przycisk launch. Zostaje wygenerowany specjalny kod

Nearpod potrafi zaimportować prezentację w formacie pro-

PIN, umożliwiający dostęp do prezentacji przez uczniów.

gramu PowerPoint, więc nie ma potrzeby eksportowania tego

Prezentacja jest gotowa do uruchomienia na urządzeniach

formatu do *.pdf. W  praktyce warto jednak skorzystać z tej

klienckich. Uczeń uruchamia swoją aplikację i w pole Enter

możliwości, aby wszystkie elementy miały taki układ, jaki za-

PIN wprowadza kod podany przez nauczyciela. Na kolej-

planowaliśmy.

nym ekranie uczeń otrzymuje informację z prośbą o przed-

ne przy logowaniu. Jeżeli skład klasy jest kompletny, może

Następnie uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową, otwieramy serwis nearpod.com i logujemy
się do niego.
Po zalogowaniu w centralnej części ekranu mamy
do dyspozycji trzy duże przyciski:
CREATE – umożliwia utworzenie, publikowanie oraz

rozpocząć lekcję, np. przesuwając palec po ekranie iPada.

edycję prezentacji,

stawienie się. Można w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko. W  tym czasie w aplikacji nauczyciela pojawia się
lista uczniów podłączanych do systemu. Nauczyciel widzi
liczbę zalogowanych uczniów oraz imiona i nazwiska poda-

Na ekranach urządzeń uczniowskich wyświetlają się plansze przygotowane przez nauczyciela oraz poszczególne
aktywności. Na przykład pytania quizowe, na które trzeba
udzielić odpowiedzi. Na ekranie nauczyciela wyświetlają się

ENGAGE – umożliwia uruchomienie prezentacji i udostępnienie jej na urządzeniach uczniów,

ASSESS – umożliwia uruchomienie i przeglądanie
raportów dla każdej z uruchomionych sesji.

informacje szczegółowe: kto jakiej odpowiedzi udzielił, czy
jest to odpowiedź prawidłowa oraz na bieżąco wyświetlana
jest statystyka quizu – również w postaci graficznej.

Jak przygotować lekcję?
Nearpod wyświetla przygotowane przez nauczyciela plansze. W związku z tym najlepiej zacząć od przygotowania ta30 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

Wybieramy przycisk CREATE i jesteśmy gotowi do przygotowania lekcji.
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W tym miejscu pojawiają nam się miniatury przygotowanych wcześniej lub zaimportowanych z biblioteki
Nearpod lekcji. Nad miniaturami dostępny jest przycisk
. Jeśli go wybierzemy, przejdziemy
do tworzenia nowej prezentacji. Następnie korzystamy
z kreatora importowania zapisanej wcześniej prezentacji w formacie *.pdf.

W  wyświetlonym menu możemy dodać wiele różnych aktywności.
Do dyspozycji mamy:
•C
 reate Slide – utworzenie nowego slajdu. Umożliwia
zarówno wstawienie obrazu, jak i uzupełnienie go nagraniem dźwiękowym (przycisk Audio).

•S
 lide Show – umożliwia wczytanie obrazów, które
W  kreatorze możemy skorzystać z techniki przeciągnij

będą wyświetlane jako pokaz slajdów.

i upuść przeciągając plik z prezentacją do okienka Drag your
file here. Możemy też skorzystać z przycisku Browse my files
i wskazać plik zapisany na dysku. Jeśli nasza prezentacja
jest zapisana na Dropboksie, możemy połączyć się z dyskiem chmurowym wybierając przycisk From Dropbox.

Możemy przesłać w ten sposób plik *.pdf
lub prezentację zapisaną w formacie programu
PowerPoint (np. *pps, *.pptx). Import przebiega w taki
sposób, że jedna strona dokumentu to jeden slajd
w prezentacji Nearpod. Slajdy są zawsze wyświetlane
w poziomie, więc warto wziąć to pod uwagę przygotowując prezentację. Nearopd obsługuje też pliki graficzne w formatach *.jpg, *.png oraz archiwa *.zip.
Zaimportowany dokument został podzielony na slajdy, które możemy dowolnie przeciągać zmieniając kolejność wyświetlania.
Możemy również dodać kolejne aktywności oferowane przez serwis. W tym celu wybieramy przycisk
+ADD.

•P
 oll – pytanie ankietowe. Nie zaznaczamy w tym miejscu dobrej odpowiedzi. Wpisujemy tylko pytanie i możliwe odpowiedzi. Za pomocą tej aktywności badamy preferencje użytkowników. Możemy zapytać np.: Czy lubisz
muzykę klasyczną? albo Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
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• Open ended question – pytanie otwarte. Umożliwia
zadanie pytania, na które uczeń będzie odpowiadał wpisując tekst w pole tekstowe.
•Q
 uiz – aktywność umożliwiająca stworzenie quizu.
Możliwe jest utworzenie wielu pytań i wielu odpowiedzi. Quiz wymaga wskazania odpowiedzi prawidłowej.
Na jedno pytanie może być kilka prawidłowych odpowiedzi.
• Video – umożliwia utworzenie slajdu, na którym zostanie wyświetlony film. Filmy powinny być krótkie.
•D
 raw it – czyli narysuj to. Jest to bardzo ciekawa aktywność dająca wiele możliwości. Uczeń otrzymuje zestaw narzędzi do rysowania, dzięki którym może wykonać rysunek. Można wydać polecenie: Narysuj schemat
blokowy, albo Narysuj komórkę. Można jednak wczytać
przygotowany wcześniej obraz i tutaj możliwości są już
nieograniczone. Można zaproponować ćwiczenie typu:
Połącz w pary, Zakreśl pętlą, Dorysuj brakujący element,

Po lekcji, czyli statystyki i raporty
Po zakończonej lekcji możliwe jest wyświetlenie pełnego raportu lub wysłanie go na dowolny adres e-mail
z poziomu aplikacji.
Raport zawiera wiele cennych informacji statystycznych. Dysponujemy automatycznie wygenerowanym
zestawieniem zawierającym graficzną prezentację wyników oraz wszystkie szczegółowe odpowiedzi i aktywności (np. rysunki) każdego ucznia. Daje to niezwykłe
możliwości analizowania każdej lekcji, sprawdzenia,
na ile uczniowie zrozumieli materiał, w jakim zakresie
opanowali umiejętności.
Do raportów mamy dostęp przez cały czas. W  dowolnym momencie możemy wejść do sekcji raporty
i wybrać interesującą nas prezentację. Ukażą nam się
wszystkie sesje, w których ta prezentacja była uruchamiana (wraz z datami). Możemy podejrzeć dowolną sesję i przeanalizować jej przebieg i wyniki.

Opisz rysunek, Uzupełnij zdania itd.
• Web page – umożliwia podanie adresu strony internetowej (tzw. link). Dzięki tej aktywności uczeń zostanie
skierowany na wskazaną stronę internetową i wewnątrz
aplikacji będzie miał możliwość jej aktywnego przeglądania – np. wykonania ćwiczenia, rozwiązania krzyżówki albo po prostu zapoznania się z treścią serwisu.
Jeśli prezentacja jest gotowa, naciskamy przycisk Done
– jesteśmy gotowi do przeprowadzenia interaktywnej lekcji.

UWAGA

Ostatni slajd powinien być planszą, nie może zawierać aktywności.

Strona http://nearpod.com./
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tekst Anna Koludo, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
i Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi

Samouczek

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

http://www.gimp.org/
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Kadrowanie zdjęcia

1 Kadrowanie zdjęcia

Pozwoli nam pozbyć się niepotrzebnych jego fragmentów. Aby tego dokonać należy:
• otworzyć zdjęcie w programie GIMP,
• wybrać w Przyborniku narzędzie Kadrowanie (narzędzie to jest widoczne na załączonym rysunku),
• przy wciśniętym lewym przycisku myszy, zaznaczyć wybrany fragment zdjęcia,
• jeżeli efekt kadrowania jest zadowalający potwierdzić klawiszem Enter,
• jeżeli efekt kadrowania nie obejmuje wybranego obszaru zdjęcia, można go zmodyfikować przeciągając myszką
aktywne pola na obwodzie zaznaczonego obszaru, a następnie potwierdzić efekt klawiszem Enter. Efekt kadrowania jest już gotowy.

2

Poprawa kolorów
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2 Poprawa kolorystyki
Papuga, to ptak najczęściej o kolorowym upierzeniu. Warto byłoby tę kolorystykę zaprezentować na fotografii. W przypadku wykonania zdjęcia przyzłym oświetleniu, jego kolorystyka może być złej jakości. Program umożliwia kilka sposobów wydobycia kolorów zdjęcia. Jednym z nich jest wykorzystanie funkcji Poziomy. Dla ukazania wielości barw
na fotografii stosuje się zapis kolorów w modelu RGB. Oznacza to, że w każdym pikselu naszego zdjęcia następuje
zmieszanie o różnym nasyceniu trzech podstawowych kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green) i niebieskiego
(Blue).Każda z trzech składowychmodelumoże być zapisana na 256 sposoby. W wyniku złego oświetlenia skala ta
może być ograniczona, a zdjęcie jest „mdłe”, nie posiada najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli. Aby zdjęcie było
kolorowe i wyraźne należy:
• wybrać z meny Kolory funkcję Poziomy,
• w oknie Kanały wybrać Czerwony
• przesunąć znaczniki określające najciemniejsze i najjaśniejsze piksele do końca wykresu,
• poprzednią czynność powtórzyć dla kanału zielonego i niebieskiego,
• jeżeli efekt jest zadowalający, zatwierdzić operację przyciskiem OK,
• jeżeli kolorystyka jest zbyt przejaskrawiona, przesuwać znaczniki dla poszczególnych kanałów tak, aby otrzymać
założony efekt.
Dodatkowo można wykorzystać środkowy znacznik, najlepiej dla wszystkich kanałów jednocześnie. Zmienia on jasność fotografii.

3
Wydobycie fragmentów zdjęcia z tła

3 Wydobycie wybranych fragmentów zdjęcia z tła
Dzięki modyfikacji kolorów nasza papuga wygląda wyraźniej, wyraźniejsze są też kolory tła. Nadal jednak jej zielone
pióra wtapiają się w otaczającąją roślinność. Program umożliwia edytowanie i modyfikowanie grafiki rastrowej
nawielu warstwach. Każda z nich może zawierać inny element zdjęcia, a po ich scaleniu uzyskuje się gotowy efekt.
Na razie nasze zdjęcie jest edytowane na jednej warstwie. Widać to w oknie dialogowym Warstwy. Jeśli okno to nie
jest widoczne na ekranie należy je wywołać w menu Okna i dalej w Dokowalne okna dialogowe. W kolejnych działaniach papuga zostanie skopiowana do oddzielnej warstwy. Pozwoli to na modyfikowanie każdej warstwy oddzielnie. Aby wykonać te czynności należy:
• zaznaczyć papugę, wybierając z Przybornika narzędzia do zaznaczania na przykład o nazwie Odręczne zaznaczanie
(rysunek na przycisku przypomina lasso), zaznaczenie nie musi być dokładne, może zawierać trochę tła.
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• skopiować zaznaczony rysunek do schowka i wkleić go powtórnie do rysunku, spowoduje to powstanie nowej tymczasowej warstwy (Oderwane zaznaczenie),
• wywołać menu podręczne klikając prawym przyciskiem myszy na tej warstwie,
• wybrać i potwierdzić lewym przyciskiem myszy polecenie Do nowej warstwy,
• odznaczyć warstwę tła (klikając w ikonę z „okiem”) i wejść na nową warstwę,
• za pomocą Gumki wybranej z Przybornika usunąć niepotrzebne elementy tła skopiowanegow wyniku niedokładnego zaznaczenia; należy zwrócić uwagę na opcje Gumki i wybrać narzędzie o okrągłym kształcie i miękkich krawędziach, co spowoduje naturalne przejście rysunków pomiędzy warstwami,

4

Papuga po retuszu

• uaktywnić widoczność warstwy tła,
• zmodyfikować nasycenie kolorów tła, wywołując w menu Kolory polecenie Barwa i nasycenie i przesuwając suwakiem regulującym Nasycenie tak, aby w znaczący sposób zmniejszyć nasycenie kolorów tła w stosunku do koloru
papugi,
• po uzyskaniu oczekiwanego efektu, potwierdzić wykonaną operację przyciskiem „OK”.
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4 Wstawienie tekstu
Wielokrotnie przygotowywane ilustracje dydaktyczne
wymagają opisu. Program GIMP umożliwia wprowadzenie tekstu na osobną warstwę.
Aby tego dokonać, należy:
• wywołać z Przybornika funkcję Tekst (ikona prezentująca literę „A”),
• dokonać wyboru rodzaju, rozmiaru i koloru czcionki.
Wybierając kolor warto skorzystać z kroplomierza, który pobiera wybrany kolor z ilustracji,
• wprowadzić tekst do ilustracji, tekst zostanie automatycznie wprowadzony na nową warstwę,
• w przypadku źle dobranych parametrów, dokonać
ewentualnych korekt tekstu poprzez zaznaczenie tekstu lub jego fragmentu oraz zmianę odpowiednich parametrów.

Wstawianie opisu

5
5 Zwiększenie czytelności tekstu
Nie zawsze tekst w tle ilustracji jest czytelny. Aby
poprawić jakość tekstu należy:
• wstawić nową warstwę,
• przenieść warstwę poniżej warstwy zawierającej tekst,
• zaznaczyć na pustej warstwie prostokąt, w ten sposób,
aby znajdował się on po tekstem,
• wybrać z Przybornika funkcję Wypełnienie kubełkiem
i za jego pomocą wypełnić zaznaczony prostokąt białym kolorem,
• ustawić krycie warstwy na około 50 procent, co spowoduje, że biały prostokąt będący tłem dla tekstu stanie
się częściowo przezroczysty, ukazując już mniej intensywnie tło ze zdjęcia.
UWAGA

Nie zapomnijmy zapisać swojej pracy. Program GIMP ma możliwość zapisywania grafiki w układzie wielowarstwowym w formacie xcf. Zapisanie grafiki w formatach jpg. lub png. jest możliwe
tylko dla grafiki jednowarstwowej. Aby połączyć wszystkie warstwy
w jedną należy w menu Obraz wybrać polecenie Spłaszcz obraz.
Warto jednak zarchiwizować nasze wielowarstwowe grafiki. Mogą
one być jeszcze wykorzystane do realizacji kolejnych pomysłów.
Zdjęcie po obróbce w GIMP
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania
w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub
uprawnień́ do kontynuacji nauki uzyskanych
w zagranicznym systemie oświaty
Na podstawie art. 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.1) zarządza się̨, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się̨ wraz
z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej
„ustawą”, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów;
2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się̨ wraz
z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a
ustawy, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika
posiadanie przez wnioskodawcę̨ wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji
nauki za granicą;
3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy;
4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93
ust. 3 ustawy, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2;
5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji, o której mowa w art. 93f
ust. 1 ustawy, oraz warunki ustalania wyniku rozmowy
sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą̨
być́ objęte rozmową sprawdzającą̨;
6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5 ustawy;
7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g
ust. 1 ustawy;
8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi
w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5 ustawy,
oraz tryb zwrotu opłaty;

9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art.
93g ust. 1 ustawy, nie podlega zwrotowi.
§ 2. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 3
ustawy, do wniosku o uznanie świadectwa lub innego
dokumentu, zwanych dalej „świadectwem”, dołącza się̨
do wglądu oryginał albo duplikat świadectwa zalegalizowany przez:
1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla
państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo, lub
2) władze oświatowe państwa, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
3) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa,
na którego terytorium lub w którego systemie edukacji
wydano świadectwo.
2. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę̨
lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), do wniosku,
o którym mowa w ust. 1, dołącza się̨ oryginał świadectwa albo jego duplikat − do wglądu, albo kopię świadectwa potwierdzoną notarialnie za zgodność́ z oryginałem,
wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do
dokumentu apostille.
3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu
kształcenia, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się̨:
1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej
lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
2) wykaz przedmiotów i innych zajęć́ zrealizowanych
w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi
ocenami;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z2009 r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219,
poz.1705, z2010 r. Nr44, poz.250, Nr54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,
642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
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3) informację o zrealizowanym programie nauczania
dotyczącą̨ treści kształcenia, planowanego czasu nauki
i skali ocen;
4) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie,
w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym
o uprawnieniach do ubiegania się̨ o przyjęcie na studia
wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być́
wydane lub potwierdzone przez szkołę̨ lub instytucję
edukacyjną, która wydała świadectwo,
albo przez władze oświatowe państwa,
na którego terytorium lub w którego
systemie edukacji wydano świadectwo.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–3, dołączone do
wniosku składa się̨ wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
§ 3. 1. W  przypadkach, o których mowa w art. 93a ustawy,
do wniosku o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień́ do kontynuacji nauki dołącza się̨:
1) oryginał albo duplikat świadectwa
– do wglądu, lub dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, lub dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże, lub
2) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu, ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą lub
uprawnieniach do kontynuacji nauki lub oświadczenie
wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa
w § 2 ust. 3.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają̨
ponadto do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołączone
do wniosku składa się̨ wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1–3 i §
3 ust. 1, powinny być przetłumaczone na język polski
przez:

1) osobę̨ wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości
na listę̨ tłumaczy przysięgłych lub
2) osobę̨ zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla
państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo, lub
4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny
państwa, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji
wydano świadectwo.
2. Jeżeli przetłumaczenie
dokumentów na język polski zgodnie z ust. 1 napotyka
trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę̨ na przedłożenie przez
wnioskodawcę̨ tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.
§ 5. 1. Kurator oświaty informuje wnioskodawcę
o zakresie rozmowy sprawdzającej i uzgadnia z nim termin jej przeprowadzenia.
2. Rozmowa sprawdzająca może obejmować:
1) literaturę̨ obcą, historię powszechną, matematykę̨,
biologię, geografię powszechną, fizykę̨ oraz język obcy
nowożytny – jeżeli wnioskodawca ubiega się̨ o uznanie
świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie lub
uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie
wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub średniego lub uprawnienia do kontynuacji nauki;
2) literaturę̨ obcą, matematykę̨ oraz język obcy nowożytny − jeżeli wnioskodawca ubiega się̨ o uznanie
świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie podstawowe lub uprawnienie do kontynuacji nauki
albo o potwierdzenie wykształcenia podstawowego lub
uprawnienia do kontynuacji nauki.
3. Jeżeli rozmowa sprawdzająca obejmuje język obcy nowożytny, wyboru języka dokonuje wnioskodawca
spośród języków obcych, z których można przystąpić́
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odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
albo egzaminu maturalnego.
4. W  przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do rozmowy sprawdzającej w uzgodnionym terminie, kurator oświaty uzgadnia
z wnioskodawcą nowy termin rozmowy sprawdzającej.
5. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna,
rozmowę̨ sprawdzającą przeprowadza się̨ w warunkach i w sposób dostosowany do rodzaju jego niepełnosprawności.
§ 6. 1. Komisja przeprowadzająca rozmowę sprawdzającą,
zwana dalej „komisją”, składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego.
2. W ramach ustalonego przez kuratora oświaty zakresu rozmowy sprawdzającej komisja przygotowuje propozycje pytań́ na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego. Propozycje
pytań akceptuje kurator oświaty.
§ 7. 1. Rozmowa sprawdzająca
rozpoczyna się̨ od sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy.
2. Komisja przedstawia
wnioskodawcy pytania oraz
wyznacza czas na przygotowanie się̨ wnioskodawcy do udzielenia odpowiedzi.
3. Podczas rozmowy sprawdzającej
wnioskodawca ma swobodę̨ wypowiedzi.
4. W  przypadku wnioskodawcy, który nie
zna języka polskiego, rozmowę̨ sprawdzającą przeprowadza się̨ w języku, którym posługuje się̨ wnioskodawca. Jeżeli żadna z osób wchodzących w skład komisji
nie zna języka, którym posługuje się̨ wnioskodawca,
podczas rozmowy sprawdzającej jest obecna w charakterze tłumacza osoba znająca ten język.
§ 8. 1. Po przeprowadzeniu rozmowy sprawdzającej
komisja wydaje opinię dotyczącą poziomu wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, których dotyczy
postepowanie w sprawie uznania świadectwa za dokument potwierdzający określony poziom wykształcenia
lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo postepowa-

nie w sprawie potwierdzenia wykształcenia lub uprawnienia do kontynuacji nauki. Opinia może być pozytywna
albo negatywna.
2. Komisja wydaje opinię w drodze głosowania,
zwykłą większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3. Opinię sporządza się̨ na piśmie. Opinia zawiera
szczegółowe uzasadnienie oraz zdania odrębne osób
wchodzących w skład komisji, które nie zgadzają̨ się̨
z wydaną opinią, i ich szczegółowe uzasadnienie.
4. Opinię podpisują̨ osoby wchodzące w skład komisji.
5. Komisja sporządza protokół zawierający szczegółowy opis przebiegu rozmowy sprawdzającej, w tym
czas jej trwania. Do protokołu dołączą się̨ opinię,
o której mowa w ust. 1.
6. Protokół podpisują̨ osoby wchodzące w skład komisji. 7. Komisja
przekazuje kuratorowi oświaty protokół wraz z dołączoną opinią. §
9. Wynagrodzenie członka komisji, o którym mowa w art. 93f
ust. 5 ustawy, wynosi 200 zł.
§ 10. 1. Opłatę̨ za rozmowę̨
sprawdzającą, o której mowa
w art. 93g ust. 1 ustawy, wnioskodawca wnosi na rachunek
bankowy wskazany przez kuratora
oświaty.
2. W  przypadkach, o których mowa
w art. 93g ust. 5 ustawy, wniesiona opłata może podlegać zwrotowi, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości nieprzekraczającej 10% opłaty.
3. Opłatę̨ podlegającą zwrotowi przekazuje się̨
na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę̨
lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez
wnioskodawcę̨.
4. Jeżeli wnioskodawca nie stawi się̨ na rozmowę̨
sprawdzającą̨ w wyznaczonym terminie i nie zawiadomi o tym kuratora oświaty z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.2

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 357).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.1 ) zarządza się̨, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz.
251) wprowadza się̨ następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) naukę
języka migowego.”;
2) w załączniku nr1 „Ramowy plan nauczania
dla szkoły podstawowej, w tym szkoły
podstawowej specjalnej, z wyjątkiem
szkoły podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” w ust. 1 pkt
1 otrzymuje brzmienie:
„1) minimalny wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacji
wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny,
edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna,
zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) wynosi 1915 godzin (po- działu godzin
na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący
te zajęcia). W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć
z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych lub
wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje określone wprzepisach wsprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształ-

cenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie
edukacji wczesno- szkolnej, minimalny wymiar godzin tych
zajęć wynosi dla:
a) języka obcego nowożytnego – 190 godzin,
b) edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 95 godzin,
c) wychowania fizycznego – 290 godzin;”;
3) w załączniku nr 3 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” w ust. 1
w pkt 1:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) język obcy nowożytny dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim:
– w gimnazjum specjalnym i oddziale
specjalnym – 290 godzin,
– w gimnazjum ogólnodostępnym,
gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale
integracyjnym – liczba godzin
odpowiadająca liczbie godzin
przeznaczonych na realizację
zajęć jednego z dwóch języków
obcych nowożytnych; na wniosek
rodzica lub pełnoletniego ucznia
uczeń ten może uczyć się drugiego
języka obcego w wymiarze ustalonym
dla oddziału, do którego uczęszcza,”,
b) lit. r otrzymuje brzmienie:
„r) zajęcia techniczne – 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym – 220 godzin,”;
4) w załączniku nr 6 „Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem spo- łecznym” ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę do ośrodka dokształcania i doskonalenia
zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego w za-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008
r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241
iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290,
538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.
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kresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe
teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.”;
5) w załączniku nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum
ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego
spe- cjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum
ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej”:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo – 120 godzin,
– przyroda – 120 godzin,
– zajęcia artystyczne – 30 godzin,
– ekonomia w praktyce – 30 godzin,
– dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz pro- gram nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – 30 godzin,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu
opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe
i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do
4 przedmiotów.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język
obcy nowożytny, język mniejszości narodo- wej, etnicznej
lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I–III.”,
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, między oddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym
oraz przedmiotów uzupełniających, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą reali- zować dodatkowe przedmioty uzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c
tiret piąte. Dodatkowe przed- mioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu
opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej,
międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).”;
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6) w załączniku nr 8 „Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów
w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”:
a) w ust.1wpkt1: – w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych – dodatkowo 240 godzin,”,
– lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo – 120 godzin,
– przyroda – 120 godzin,
– zajęcia artystyczne – 30 godzin,
– ekonomia w praktyce – 30 godzin,
– dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego
zestawu programów nauczania – 30 godzin,”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana –
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, wktórym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.”,
c) ust. 5–8 otrzymują brzmienie:
„5. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym
przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot
uzupełniający historia i społeczeństwo.

6. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym
przedmiotu: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka lub informatyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
7. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język
mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny,
matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasach I i II.
8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język
obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej
lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I–IV.”,
d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, między
oddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych wzakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą
realizować dodatkowe przedmio- ty uzupełniające,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dy- rektor
technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego
oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub
międzyszkolnej).”;
7) w załączniku nr 12 „Ramowy plan nauczania dla liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych”: a) ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu
opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu słuchaczy, uwzględniając zainteresowania
słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe ifinansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2
przedmioty.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski,
język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane
w semestrach I–VI.”.
§ 2. 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.

Zmieniamy dla Ciebie!
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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 .
Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1 Rozporządzenie określa:
1.warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów
kształcenia nauczycieli, placówek oraz na kształcenie
ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę̨ w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom
wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób
kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;
2. sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b–5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zwanej dalej „ustawą”;
3. wysokość stypendium dla osób, o których mowa
w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których
stypendium może być́ obniżone lub zawieszone.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1.szkole za granicą – należy przez to rozumieć́ szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw;
2. uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osoby niebędące obywatelami

polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę̨
w szkołach za granicą;
3. dokumentach – należy przez to rozumieć:
a
 . świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument
stwierdzający ukończenie szkoły za granicą lub ukończenie kolejnego etapu edukacji lub
b. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę̨ za granicą, potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły
za granicą i wskazujący klasę̨ lub etap edukacji, który ten uczeń́ ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę̨ lat nauki szkolnej tego
ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat
nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat
nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;
4. miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia przebywającego z zagranicy.
§3
1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola na warunkach i w trybie
postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli
polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art.
20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 3 i 5–10, art. 20v, art. 20w ust.
1 i art. 20z–20ze ustawy.
2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola odbywa się̨ w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego dziecka decyduje dyrektor
przedszkola, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.
§4
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:
1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art.
20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy;
2) klasy I  publicznej szkoły podstawowej, innej niż̇
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia –
jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, po z. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 20 11 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr
139, poz. 814, Nr 149 poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7,
290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877
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3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej
szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku
sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa wart.7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
4) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej,
publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków,
o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie pozytywnych
wyników prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 20h ust. 1
pkt 3 ustawy, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
§5 Uczeń przybywający
z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:
1. klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania ucznia
– z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2,
art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy oraz
na podstawie dokumentów;
2. klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, innej niż̇
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia –
na pod- stawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3. klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach
na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4. klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole
podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa
w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie
pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§6 Uczeń przybywający z zagranicy jest kwa-

lifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:
1. publicznego liceum ogólnokształcącego – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
2. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej
kształcenie zawodowe – na podstawie dokumentów
i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań́ zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust.
1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
3. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania
realizowany w szkole lub oddziale
tej szkoły wy- maga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – na podstawie dokumentów oraz
w uzasadnionych przypadkach
na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień́ kierunkowych, o którym mowa w art.
20f ust. 5 ustawy, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami;
4. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów
oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych,
o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
5. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej,
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa
w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie
pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana
szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
6. publicznej szkoły policealnej – na podstawie dokumentu wydanego za granicą uznanego za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie
średnie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 93 ust. 3 ustawy, oraz zaświadczenia lekarskiego za-
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wierającego orzeczenie o braku przeciwskazań́ zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym
mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
§7
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany
do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz
przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, o której mowa w § 6 pkt 6,
na pod- stawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§8
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany
do klasy I lub na I rok kształcenia do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej
na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 1–6 i 12 ustawy, oraz
przepisów, z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. poz. 686).
2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany
do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok
pro- gramowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej
szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej,
w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postepowania
dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust.
7–9 ustawy, oraz przepisów, z wyjątkiem przepisu § 14,
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
§9
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany:
1). na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na warunkach i w trybie
postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli
polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20o, art. 20s, art.
20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 3 i 5–10, art. 20v, art. 20w ust.
3 i 5 i art. 20zb–20ze ustawy;
2). do publicznej placówki zapewniającej opiekę̨ i wy-
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chowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – na warunkach i w trybie
postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli
polskich, zgodnie zart.20a ust.1, art.20p, art.20s, art.20t
ust.1 i2 pkt1–3, ust.3 i5–10, art.20v, art.20w ust.3 i5,
art.20z i art. 20zb–20ze ustawy;
3). na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na warunkach i w trybie postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art.
20a ust. 1, art. 20q, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1, ust. 3
i 5–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy;
4). na kwalifikacyjne kursy zawodowe – na warunkach i w trybie postepowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art.
20r, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 lit. e, ust. 3 i 5–10,
art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy.
2. Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy:
1). na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce
oświatowo- -wychowawczej lub
2). do publicznej placówki zapewniającej opiekę̨
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, lub
3). na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, lub
4). na kwalifikacyjne kursy zawodowe – odbywa się̨
w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego ucznia decyduje dyrektor placówki, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.
§10
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany
na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznego zakładu kształcenia nauczycieli na podstawie dokumentów, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.
§11
1. Dyrektor szkoły lub placówki może zdecydować
o przeprowadzeniu odpowiednio:
1. sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i § 5 pkt 3,
2. sprawdzianu uzdolnień́ kierunkowych, o którym
mowa w § 6 pkt 3,
3. sprawdzianu kompetencji językowych, o którym
mowa w § 6 pkt 4 – jeżeli jest to uzasadnione specyfiką
kształcenia w danej szkole lub placówce, a stopień́ przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego
z zagranicy nie wynika z dokumentów.
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2. Dyrektor szkoły lub placówki wyznacza termin
sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i § 5 pkt 3, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w § 6 pkt 3,
sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa
w § 6 pkt 4, oraz prób sprawności fizycznej, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4, § 5 pkt 4 i § 6 pkt 5,
a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 12 ust.
3 stosuje się̨ odpowiednio.
§12
1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do
odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęty do
publicznej szkoły lub publicznej placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy
§ 4–8, § 10, § 11 i § 13–15 stosuje się̨.
2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły lub
placówki. Rozmowę̨ kwalifikacyjną
przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.
3. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy,
który nie zna języka polskiego, rozmowę̨ kwalifikacyjną
przeprowadza się̨ w języku obcym, którym posługuje
się̨ uczeń́ przybywający z zagranicy. W  razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział
osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się̨
uczeń́ przybywający z zagranicy.
§13
1. W przypadkach, o których mowa w§4 ust.1 pkt2–4,
ust.2 pkt2–4, §5 pkt2–4, §6, §7, §8 ust.2 i§10, uczeń́
przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio
warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2
pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, jest przyjmowany do publicznych szkół i placówek przez dyrektora szkoły lub placówki, na wniosek rodziców ucznia przybywającego z zagranicy lub na wniosek pełnoletniego
ucznia przybywającego z zagranicy.
2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia
przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub
publicznej placówki, o których mowa w§4 ust.1 pkt2–4,

ust.2 pkt2–4, §5 pkt2–4, §6, §7, §8 ust.2 i§10, rodzic
ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń́
przybywający z zagranicy może wystąpić do dyrektora
publicznej szkoły lub publicznej placówki z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia
przybywającego z zagranicy do danej publicznej szkoły
lub publicznej placówki.
3. Uzasadnienie sporządza się̨ w terminie 5 dni od
dnia wystąpienia przez rodzica ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
§ 14.
1. Dyrektor publicznej szkoły
lub publicznej placówki powołuje komisję odwoławczą.
2. W  skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej
3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki.
3. W skład komisji odwoławczej
nie może wchodzić́ dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki.
§ 15.
1. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub
pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść́
do komisji odwoławczej, o której mowa w § 14, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
2. Komisja odwoławcza publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygniecie komisji odwoławczej danej publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sadu administracyjnego.
§ 16.
1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz
osób będących obywatelami polskimi, podlegających
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które
nie znają̨ języka polskiego albo znają̨ go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę̨ organizuje w szkole, w której uczeń́ re-
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alizuje naukę̨ zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę̨ języka
polskiego w formie dodatkowych zajęć́ lekcyjnych z języka polskiego.
2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są̨ prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
nie niższym niż̇ dwie godziny lekcyjne tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę̨, dyrektor
szkoły, w której są̨ organizowane te zajęcia.
§ 17.
1. Dla osób wymienionych w § 16 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ
prowadzący szkołę̨ organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.
2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są̨ prowadzone indywidualnie lub
w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę̨, dyrektor szkoły, w której są̨ organizowane
te zajęcia.
§ 18. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2, nie może być́ wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
§ 19.
1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca
w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą̨ organizować naukę̨ języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 osób.
2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju
pochodzenia nie może być́ wyższy niż̇ 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.
3. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką
lub stowarzyszeniem wymienionymi w ust. 1 dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się̨ w szkole
nauka języka i kultury kraju pochodzenia.
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§ 20
Osobom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, może być
przyznane stypendium ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej
wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
90k ustawy.
§ 21.
1. Stypendium, o którym mowa w § 20, może być obniżone w przypadku, gdy osoba, której przyznano stypendium, otrzymała średnią z śródrocznych lub rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a w przypadku szkół artystycznych – otrzymała średnią̨ z śródrocznych lub końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych, równą lub mniejszą od 3,00 lub
otrzymała poprawną lub niższą̨ śródroczną lub roczną
ocenę̨ klasyfikacyjną zachowania, a w przypadku
szkół artystycznych – otrzymała poprawną lub niższą
śródroczną lub końcoworoczną ocenę̨ klasyfikacyjną
zachowania.
2. Stypendium, o którym mowa w § 20, może być zawieszone, jeżeli osoba, której przyznano stypendium:
1) podała nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane jej stypendium;
2) nie otrzymała promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;
3) przebywa dłużej niż̇ miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż̇ ferie letnie.
§ 22.
1. W  roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 uczeń́
przybywający z zagranicy jest przyjmowany przez dyrektora szkoły do:
1) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej
szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
2) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej,
publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków,
o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 7 i 811), a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora lub osoby wyznaczone przez dyrektora
szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzo-
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stwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników
prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie
związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli
dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. W  roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 uczeń
przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły do:
1) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, a także do
oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum
ogólnodostępnym i publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz
w uzasadnionych przypadkach na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
2) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień́
kierunkowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, o którym mowa odpowiednio wart.9 ust.4 iart.10 ust.3ustawy z dnia 6grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
3) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole
podstawowej ogólnodostępnej, a także do publicznego
gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów i po spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności
fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora lub osoby
wyznaczone przez dyrektora szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej
zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli dana szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej
szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub
muzycznych – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień́ kierunkowych, o którym mowa wart.10 ust.4ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. 3. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
przepisy § 11–15 stosuje się̨ odpowiednio.
§ 23.
1. W  roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 uczeń
przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły
do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku
sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 przepisy
§ 11–15 stosuje się̨ odpowiednio.
§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania
osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361), które
utraciło moc dnia 2 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811).

2
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Prawo na koniec roku szkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r, nr 256, poz
2572, z późn. zm1 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.
Z 2014 r. poz. 893) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 uchyla się ust. 3;
2. w § 4 uchyla się ust. 4;
3. w § 5 uchyla się ust. 4;
4. w § 8:
a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na świadectwie dojrzałości wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL
absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, wyniki egzaminu
maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, z uwzględnieniem ust 4-8a, miejscowość i datę wydania świadectwa dojrzałości, numer świadectwa dojrzałości oraz adnotacje określone
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.”,
b. ust. 8a otrzymuje brzmienie:
„8a. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym, na świadectwie dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się „poziom dwujęzyczny”.”,
5. § 9 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym, na aneksie do świadectwa dojrzałości obok nazwy
tego języka wpisuje się „poziom dwujęzyczny”.”;

6. uchyla się § 10;
7. w § 10b:
a. w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) osoba,
która posiada:
a) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego
przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
b) spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 lit. Bi c.”,
b. ust 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL
tej osoby, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, i nazwę lub nazwy kwalifikacji, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, potwierdzonych świadectwem lub
świadectwami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części
praktycznej, adnotację o posiadaniu dyplomu lub świadectwa czeladniczego, lub świadectwa uzyskania tytułu
zawodowego, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt
1 lit. A, pkt 2 lit. A i pkt 3 lit. A, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu,”;
8. w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Na zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL ucznia, z zastrzeżeniem § 17, wyniki
uzyskane odpowiednio z poszczególnych części spraw-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7,
290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.
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dzianu oraz danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego, miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz kod zaświadczenia.”;
9. w § 14:
a. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. 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 kwalifikacji i promocji tego ucznia.”,
b. po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Uczniowie, któremu w wyniku:
1. przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości
i umiejętności podwyższono roczną ocenę kwalifikacyjną z zajęć edukacyjnych lub
2. głosowania komisji powołanej przez dyrektora

szkoły podwyższono roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania – wydaje się nowe świadectwo za zwrotem
świadectwa wydanego poprzednio. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.”.
c. uchyla się ust. 6 i 8;
10. w § 16:
a. w ust 3:
– uchyla się pkt 5,
– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6. Wyrazów „nazwa przedmiotu” oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie nazwy przedmiotu – w przypadku świadectwa dojrzałości
wydawanego absolwentom:
a. liceum ogólnokształcącego , którzy zdali egzamin
maturalny na warunkach i w sposób obowiązujący od
roku szkolnego 2014/15,
b. technikum, którzy zdali egzamin maturalny na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego
2015/2016”.,
b. w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) linii przerywanych oznaczających miejsce prze-
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znaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia
(imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru
PESEL ucznia, wyników uzyskanych odpowiednio z poszczególnych części sprawdzianu oraz danych zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, miejscowości i daty, kodu oraz linii przerywanej
oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć
i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii
przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;”;
11. w § 18 uchyla się ust. 2;
12. w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po:
1) ukończeniu szkoły,
2) zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
3) zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
4) otrzymaniu dyplomu, o którym mowa w § 10b ust.
1 – chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie
zmiany płci. W  tych przypadkach wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe
– duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia,
po przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub
zaświadczenia wydanego na poprzednie imię (imiona)
lub nazwisko.”;
13. § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości,
wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, wydaje
organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust.
4 ustawy.”;
14. w § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy ust. 1,3 i 4 stosuje się odpowiednio do
innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych
przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego.”;
15. w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomy, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych,
a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie.”;
16. w załączniku nr 1
a. w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) różowym – świadectwa szkolne promocyjne,
świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
i technikum;”,
b. ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych
przez szkoły, jest zdobiona tłem giloszowym z literami
RP. Strona druga, trzecia i czwarta są zdobione tłem giloszowym z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta
są zdobione tłem giloszowym bez tych liter.”,
c. ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub
oddziałów dwujęzycznych oraz innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”, a obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim jeżykiem nauczania w liceum
ogólnokształcącym i technikum – adnotację „poziom dwujęzyczny”.”,
d. uchyla się ust 15,
e. po ust. 16 dodaje się ust 16a w brzmieniu:
„16a. Na świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydawane absolwentowi
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zasadniczej szkoły zawodowej, który został przyjęty do
klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
ze świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przepisuje się̨ oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1. podstawy przedsiębiorczości;
2. historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, pod warunkiem że w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych żaden z tych
przedmiotów nie był przez słuchacza realizowany w zakresie rozszerzonym.”,
f. uchyla się ust. 18 i 19;
17. w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a. w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej” uchyla się pozycję dotyczące wzorów nr 3 i 4,
b. w pkt 2 „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 7 i 8,
c. w pkt 5 Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej” uchyla się pozycje dotyczące
wzorów nr 21 i 22,
d. w pkt 9 „Świadectwa szkolne promocyjne liceum
ogólnokształcącego” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 27 i 28,
e. w pkt 10 „Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr
30 i 31,
f. uchyla się pkt 11 „Świadectwa szkolne promocyjne
liceum profilowanego”,
g. uchyla się pkt 12 „Świadectwa ukończenia liceum profilowanego”,
h. w pkt 13 „Świadectwa szkolne promocyjne technikum” uchyla się pozycje dotyczące wzorów 37 i 38,
i. w pkt 14 Świadectwa ukończenia technikum” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 39 i 40,
j. uchyla się pkt 16 „Świadectwo ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego”,
k. uchyla się pkt 17 „Świadectwa szkolne promocyjne
technikum uzupełniającego”,
l. w pkt 18 „Świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr
47 i 48,
m. uchyla się pkt 20 „Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości”,
n. uchyla się pkt 21 „protokoły egzaminu dojrzałości”,
o. w pkt 22 „Arkusze ocen” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63,
p. pkt 24 „Legitymacje szkolne” otrzymuje brzmienie:

Numer
wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

66a

MEN-I/50a/2

Dla uczniów i słuchaczy
wszystkich typów szkół,
z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

67a

MEN-I/50a/-N2

Dla uczniów
niepełnosprawnych

q. w pkt 28 Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe”:
– uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 71,
– po pozycji dotyczącej wzoru 7l dodaje się pozycję
dotyczącą wzoru 71a w brzmieniu:
71a OKE-II/101/2-II/101/2 Zaświadczenie o szczegółowych wynikach
sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w szkole
podstawowej na warunkach i w sposób
obowiązujący od roku
szkolnego 2014/2015
– po pozycji dotyczącej wzoru nr 73 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 73a w brzmieniu:
73a

OKE-II/105/2

świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej dla
osób kończących szkołę̨
podstawową na podstawie
egzaminów eksternistycznych na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 75 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 75a w brzmieniu:
75a

OKE-II/109/2 świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
dla osób kończących liceum
ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych na warunkach
i w sposób obowiązujący od
roku szkolnego 2016/2017
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– uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 76,
– po pozycji dotyczącej wzoru nr 77 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 77a w brzmieniu:
77a

OKE-II/113/2 świadectwo dojrzałości wydawane 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

18. w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a. uchyla się wzory nr 3,4,7,8,21,22,23,24,27,28,30,31,
33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,52,55,56
,57,58,59,60,61,62,63,66,
b. po wzorze nr 66 dodaje się wzór nr 66a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
c. uchyla się wzór nr 67,
d. po wzorze nr 67 dodaje się wzór 67a w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
e. uchyla się wzór 71,
f. po wzorze nr 71 dodaje się wzór 71a w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
g. po wzorze nr 73 dodaje się wzór nr 73a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
h. po wzorze nr 75 dodaje się wzór nr 75a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
i. uchyla się wzór 76,
j. po wzorze nr 77 dodaje się wzór 77a w brzmieniu
określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§2.
1. Legitymacje szkolne wydane na drukach według
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej
szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Legitymacje szkolna na druku według dotychczasowego wzoru 66 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3
3. W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach
według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza
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uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego”, wpisuje się̨ odręcznie numer PESEL
ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość́. Wpis opatruje się̨ małą
pieczęcią̨ urzędową̨ szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
4. Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru
nr 67 może być́, na pisemny wniosek rodziców ucznia
niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę̨ 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.
§3
1. Świadectwo ukończenia szkoły z lat szkolnych
2000/2001–2011/2012 z adnotacją na drugiej stronie
świadectwa: „Uczeń́/uczennica realizował(a) program
nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez
zespół orzekający działający w .....” (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał
zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego) może być, na pisemny wniosek rodziców
lub pełnoletniego absolwenta, wymienione na świadectwo bez takiej adnotacji. W przypadku braku możliwości
wymiany świadectwa wydaje się̨ duplikat świadectwa
ukończenia szkoły bez takiej adnotacji.
2. Wniosek o wymianę świadectwa albo wydanie duplikatu składa się w szkole, którą absolwent ukończył.
3. Wymiana świadectwa albo wydanie duplikatu następują za zwrotem świadectwa z adnotacją i są nieodpłatne.
§4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1. § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40
oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40, które wchodzą̨ w życie z dniem 1 września 2015 r.;
2. § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39
oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt
18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47, które
wchodzą̨ w życie z dniem 1 września 2016 r.;
3. § 1 pkt 18 lit. e i f, które wchodzą̨ w życie z dniem
1 września 2016 r.  

Minister Edukacji Narodowej

(podpis posiadacza)

......................................

Nr ................................

LEGITYMACJA
SZKOLNA

str. 1

(dokładny adres)

(data)

...................................

(podpis dyrektora)

......................................

str. 2

m.p.

m.p.

MEN-I/50a/2

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

Legitymacja ważna do dnia:

Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego.

Nr 66a

–7–

(pieczęć podłużna szkoły)

...................................................................................

zamieszkał..... w ..................................................

numer PESEL

(dzień, miesiąc, rok)

data urodzenia .....................................................

(imię i nazwisko)

....................................................................................

m.p.

(fotografia 30 x 42 mm)

Nr 66a

Karton.
Karton.Wymiary
Wymiary72
72×x103
103mm
mm

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 grudnia 2014 r. (poz. 23)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia ... 2014 r. (poz. ...)

Dziennik Ustaw

Prawo na koniec roku
Poz. 23
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(podpis posiadacza)

......................................

Nr ................................

LEGITYMACJA
SZKOLNA

str. 1

(dokładny adres)

(data)

...................................

(podpis dyrektora)

......................................

(pieczęć podłużna szkoły)

...................................................................................

zamieszkał..... w ..................................................

str. 2

m.p.

m.p.

MEN-I/50a-N/2

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

m.p.

30 września
20 ........... r.

Legitymacja ważna do dnia:

Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego.

Nr 67a

Prawo na koniec roku

numer PESEL

(dzień, miesiąc, rok)

data urodzenia .....................................................

(imię i nazwisko)

....................................................................................

m.p.

(fotografia 30 x 42 mm)

Nr 67a

Karton.
Karton.Wymiary
Wymiary 72
72 ×x 103
103 mm
mm

Dziennik Ustaw

–8–
Źródło: MEN

Poz. 23

Prawo na koniec roku
Dziennik Ustaw

–9–

Poz. 23

Nr 71a

ZAŚWIADCZENIE Nr ..........

......................................................................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

.........................................
data urodzenia

.........................................
miejsce urodzenia

.........................................
numer PESEL

przystąpił… do sprawdzianu i uzyskał… następujące wyniki:
w części pierwszej

................................................................

z języka polskiego

................................................................

z matematyki

................................................................

w części drugiej
z języka .........................

................................................................

................................................................. , dnia ....................................................
miejscowość

Kod: ..................

m.p.

.............. r.

.......................................................
pieczęć i podpis dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej

OKE-II/101/2
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Prawo na koniec roku
Źródło: MEN

Dziennik Ustaw

– 10 –

Poz. 23

Nr 73a

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
......................................................................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

.........................................
data urodzenia

.........................................

.........................................

miejsce urodzenia

numer PESEL

ukończył… szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych
przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ...............................................
i uzyskał… następujące oceny:
język polski ...................................
język ................... .........................
historia i społeczeństwo ................
przyroda .........................................
matematyka ...................................
zajęcia komputerowe .....................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

................................................................. , dnia .................................................... .............. r.
miejscowość

Nr .......................
m.p.

............................................
pieczęć i podpis dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.
Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry,
dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

OKE-II/105/2
OKE-II/104/2
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Prawo na koniec roku
Dziennik Ustaw

– 11 –

Poz. 23

Nr 75a

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
......................................................................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

.........................................
data urodzenia

.........................................
miejsce urodzenia

.........................................
numer PESEL

ukończył… liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ...............................................
i uzyskał… następujące oceny:
język polski ...................................
język ................... .........................
historia ............................................
wiedza o społeczeństwie ...............
podstawy przedsiębiorczości .........
geografia ........................................
biologia ..........................................
chemia ...........................................
fizyka .............................................
matematyka ...................................
informatyka ...................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

................................................................. , dnia .................................................... .............. r.
miejscowość

Nr .......................

m.p.

............................................
pieczęć i podpis dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.
Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry,
dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

OKE-II/108/2
OKE-II/109/2
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Prawo na koniec roku
Źródło: MEN

Dziennik Ustaw

– 12 –

Poz. 23

Nr 77a

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
......................................................................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko

.........................................

.........................................

data urodzenia

.........................................

miejsce urodzenia

numer PESEL

zdał… egzamin maturalny i uzyskał…
z przedmiotów obowiązkowych:
w części ustnej egzaminu:
język polski ...................................................
język ...................... .....................................
w części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym:
wynik taki sam lub niższy uzyskało ....% zdających
język polski ...................................................
język ...................... .....................................

wynik taki sam lub niższy uzyskało ....% zdających

matematyka ..................................................

wynik taki sam lub niższy uzyskało ....% zdających

z przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej egzaminu na poziomie ...........................
................................. ....................................
nazwa przedmiotu

wynik taki sam lub niższy uzyskało ....% zdających

................................................................. , dnia .................................................... .............. r.
miejscowość

Nr M/ ..................
Świadectwo jest dokumentem
uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie
na studia w szkołach wyższych.

OKE-II/113/2
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m.p.

............................................
pieczęć i podpis dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej

Reklama

TABLET STWORZONY DO ZADAń SPECJALNYCH
TABLET STWORZONY DO ZADAń SPECJALNYCH

Prawdziwi zawodowcy potrzebują silnego wsparcia. Profesjonalisty stworzonego do działania w najcięższych
warunkach, gdzie silne wstrząsy, woda, kurz, zmiany temperatur to codzienność. Wytrzymały i gotowy, by
Prawdziwi
zawodowcy
potrzebują
silnego
wsparcia.
Profesjonalisty stworzonego do działania w najcięższych
zawsze dotrzymać
Ci kroku
– Samsung
GALAXY
Active.
warunkach, gdzie silne wstrząsy, woda, kurz, zmiany temperatur to codzienność. Wytrzymały i gotowy, by
TABLET
STWORZONY
ZADAń
SPECJALNYCH
zawsze dotrzymać
Ci kroku – SamsungDO
GALAXY
Active.

Samsung Galaxy Tab Active, prawdziwy twardziel wśród tabletów:

Prawdziwi zawodowcy potrzebują silnego wsparcia. Profesjonalisty stworzonego do działania w najcięższych
•warunkach,
System Anti-Shock
wzmocniony
gumową
to odporność
na wstrząsy Wytrzymały
i upadki
gdzie
silneTab
wstrząsy,
woda,
kurz, obudową
zmiany
temperatur
to codzienność.
i gotowy, by
Samsung
Galaxy
Active,
prawdziwy
twardziel
wśród
tabletów:
•zawsze
Szkłodotrzymać
Gorilla Glass
chroni
ekran
tabletu
przed
zarysowaniami
Ci kroku – Samsung GALAXY Active.
• System Anti-Shock wzmocniony gumową obudową to odporność na wstrząsy i upadki
• Norma IP67 to gwarancja odporności na kurz oraz wodę
• Szkło Gorilla Glass chroni ekran tabletu przed zarysowaniami
• Mocna, wymienna bateria pozwala na wydłużoną pracę urządzenia
• Norma IP67
to gwarancja
odporności
na kurz oraz
wodę
Samsung
Galaxy
Tab Active,
prawdziwy
twardziel
wśród tabletów:
•• Mocna,
pozwala
na wydłużoną
pracę
urządzeniana wstrząsy i upadki
System wymienna
Anti-Shockbateria
wzmocniony
gumową
obudową
to odporność

Samsung
GALAXY
Tabekran
Active.
• Szkło Gorilla
Glass chroni
tabletu przed zarysowaniami
Sprawdź,
natocogwarancja
go stać!
•Samsung
Norma IP67
GALAXY Tabodporności
Active. na kurz oraz wodę
•Sprawdź,
Mocna, wymienna
bateria
na co go
stać!pozwala na wydłużoną pracę urządzenia
Samsung GALAXY Tab Active.
Sprawdź, na co go stać!

