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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą edycję Przewodnika 
Dyrektora Szkoły 2016/2017. 

To wyjątkowe źródło informacji dla dyrektorów szkół publicznych i nie-

publicznych związanych z zarządzaniem i fi nansowaniem placówki. 

Kolejna edycja została wzbogacona o nowe rozdziały związane z zarzą-

dzaniem i wyposażeniem bibliotek, wymaganiami w zakresie żywienia 

czy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dzięki współpracy z ekspertami prawa oświatowego oraz wiodącymi 

producentami, wydawnictwami i fi rmami z branży edukacyjnej, udało 

nam się stworzyć publikację, która wyraźnie wskazuje kierunek w któ-

rym zmierza szkoła XXI wieku. 

Jako cel postawiliśmy sobie dostarczenie Państwu informacji dotyczą-

cych:

 nowości na rynku wyposażenia i pomocy dla szkół,

 pomysłów na sfi nansowanie zakupu wyposażenia w oparciu o ostat-

nie zmiany prawne,

 rozwiązań służących stworzeniu nowoczesnej szkoły na miarę XXI 

wieku.

Przewodnik został podzielony tematyczne według kategorii opatrzo-

nych merytorycznym komentarzem. Znajdą w nim Państwo informacje 

na temat możliwości sfi nansowania i wyposażenia pomieszczeń placówki 

w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz propozycje innowa-

cyjnych rozwiązań ułatwiające zarządzanie placówką i pracę z dziećmi 

i młodzieżą. Aby nawigacja po przewodniku była jak najbardziej czy-

telna, na końcu stworzyliśmy intuicyjny indeks branżowy partnerów 

Przewodnika.  

Jestem przekonana, że druga edycja Przewodnika będzie dla Państwa 

drogowskazem po najnowszych trendach i rozwiązaniach służącym roz-

wojowi nowoczesnych placówek oświatowych. Zachęcam do lektury.

Katarzyna Grunt-Segień

Kierownik Rynku Edukacyjnego 

Forum Media Polska
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Zarządzanie placówką w oparciu o zmiany prawne

PLANOWANIE BUDŻETU 
PLACÓWKI NA NOWY ROK 

Obowiązek opracowania planu fi nansowego szkoły spoczywa na dyrektorze 

placówki. Przy jego konstruowaniu musi on jednak bezwzględnie współpra-

cować ze służbami pomocniczymi szkoły − głównym księgowym i kierowni-

kiem administracyjnym.

Z
akończenie roku kalendarzowego to czas podejmowania przez dyrektorów szkól ważnych 

decyzji fi nansowych. Dotyczą one między innymi zapewnienia funduszy na doskonale-

nie zawodowe nauczycieli, rozliczenia dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ma-

teriały ćwiczeniowe, a przede wszystkim przygotowania planu fi nansowego szkoły na kolejny 

rok budżetowy. Warto przyjrzeć się szczegółowo działaniom, które powinien podejmować dy-

rektor szkoły wraz ze swoimi służbami, by stworzyć budżet na miarę potrzeb swojej jednostki

Ramy prawne tworzenia budżetu
Podstawowe zasady, którymi należy się kierować przy tworzeniu planów finansowych, 

określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.). Artykuł 17 wspomnianej ustawy jest delegacją dla Ministra Finansów do okre-

ślenia sposobu i trybu sporządzania planów finansowych przez jednostki budżetowe i sa-

morządowe zakłady budżetowe, dokonywania zmian w tych planach oraz zatwierdzania 

tych zmian. Aktem wykonawczym do przywołanej wyżej ustawy jest rozporządzenie Mini-

stra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finan-

sowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1542). W związku z tym, że plany finansowe opracowywane są według klasyfikacji 

budżetowej, należy również znać treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 mar-

ca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz-

chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 

z późn. zm.). 

Opracowane przez dyrektora szkoły projekty planów fi nansowych muszą być zaopiniowa-

ne przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Warto zatem przypomnieć sobie zapisy ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

a w szczególności art. 41 i 54 ustawy. Nie mniej istotnymi dokumentami przydatnymi pod-

czas sporządzania projektu planu fi nansowego szkoły są lokalne uchwały władz samorządo-

wych, w tym m.in.: uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budże-

towej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, a także zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta mia-

sta) w sprawie określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu oraz wysokości środ-

ków dla jednostek pomocniczych. Na poziomie szkoły dokumentem niezbędnym do sporzą-

dzania projektu planu fi nansowego szkoły jest jej arkusz organizacyjny zatwierdzony przez 

organ prowadzący placówkę. 
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Zarządzanie placówką w oparciu o zmiany prawne

Etapy planowania budżetu szkoły
Organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przedstawia radzie gmi-

ny projekt uchwały budżetowej. W projekcie tym powinien określić między innymi potrzeby 

szkół. W terminie siedmiu dni od przedstawienia radzie gminy projektu uchwały budżetowej 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje podległym sobie jednostkom (w tym także 

szkołom) wytyczne, którymi powinny kierować się one przy opracowywaniu projektów pla-

nów fi nansowych na następny rok budżetowy. 

Po otrzymaniu wytycznych, o których mowa wyżej, szkoły przygotowują projekt planu 

fi nansowego. Mają na to trzydzieści dni od dnia otrzymania wytycznych. Zgodnie z zapisa-

mi ustawy o systemie oświaty, opracowany przez dyrektora projekt planu fi nansowego szko-

ły musi zostać zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców – „Art. 41.2. Rada 

pedagogiczna opiniuje w szczególności (…) projekt planu fi nansowego szkoły lub placówki. 

Art. 54.2. Do kompetencji rady rodziców (…) należy (…) opiniowanie projektu planu fi nanso-

wego składanego przez dyrektora szkoły”. Mimo iż opinie, o których mowa, nie mają charak-

teru wiążącego, dyrektor szkoły mocą zapisów ustawy jest zobowiązany do przestrzegania 

procedury zasięgania opinii organów szkoły w przedmiotowej sprawie. Negatywne stanowi-

sko Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców w sprawie założeń projektu planu fi nansowego 

szkoły nie wstrzymuje jednak dalszej procedury przekazania projektu do jednostki samo-

rządu terytorialnego. 

Opracowane przez dyrektorów placówek projekty planów fi nansowych szkół są następnie 

analizowane przez organ wykonawczy gminy pod kątem ich zgodności z projektem uchwały 

budżetowej. Na tym etapie nanoszone są w nich przez wójtów, burmistrzów bądź prezyden-

tów miast ewentualne poprawki. Do chwili przyjęcia przez radę gminy uchwały budżetowej 

opracowany przez dyrektora placówki i poprawiony przez organ wykonawczy gminy projekt 

planu fi nansowego stanowi od pierwszego dnia nowego roku kalendarzowego podstawę do do-

konywania przez szkołę wszelkich operacji fi nansowych. Po zatwierdzeniu przez radę gminy 

uchwały budżetowej dyrektorzy szkół sporządzają ostateczny plan fi nansowy szkoły, dostoso-

wując go do ustalonych w uchwale budżetowej kwot dochodów i wydatków. Od tego momentu 

projekt planu fi nansowego szkoły staje się planem fi nansowym szkoły, za którego realizację 

odpowiedzialny jest dyrektor placówki. 

Procedura tworzenia projektu planu finansowego szkoły
Opracowując projekt planu fi nansowego szkoły, trzeba pamiętać o tym, że powinien się 

on składać przynajmniej z dwóch części: dochodów i wydatków, które zgodnie z obowiązują-

cą klasyfi kacją budżetową trzeba rozpisać na: działy, rozdziały i paragrafy. Działalność szkół 

klasyfi kowana jest przede wszystkim w działach: 801 (oświata i wychowanie) oraz 854 (edu-

kacyjna opieka wychowawcza). Uszczegółowieniem działu jest rozdział, z którego wynika, jaki 

typ szkoły będzie realizował projektowane wydatki: 80101 (szkoły podstawowe), 80110 (gim-

nazja) lub jaki rodzaj działalności będzie fi nansowany: 80146 (dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli), 80150 (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pra-

cy), 85401 (świetlice szkolne). Z paragrafów można się dowiedzieć o planowanym przez szkołę 

rodzaju wydatku lub dochodu: wynagrodzenia i nagrody, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 

świadczenia i ekwiwalenty BHP, składki ZUS-owskie, fundusz pracy, wpłaty na PFRON, zakup 

materiałów, pomoce dydaktyczne, usługi, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, me-

dia (energia, gaz, woda), naprawy i konserwacje, zadania remontowe, nauka pływania, wpły-

wy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat i wiele innych. 
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Opracowując projekt planu fi nansowego szkoły, trzeba również pamiętać o tym, by zapla-

nować wydatki w kwotach pozwalających na swobodną realizację zadań statutowych placówki. 

Do najistotniejszych wydatków należą wynagrodzenia i wszelkie od nich pochodne, a także 

wydatki pozapłacowe. Trzeba pamiętać również o wydatkach związanych z realizacją projek-

tów współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Główną część tych wydatków stano-

wić będą podróże zagraniczne. Opracowując zaś plan fi nansowy w części dotyczącej docho-

dów, ująć w nim trzeba planowane dochody uzyskane między innymi z: najmu pomieszczeń, 

pobieranych czynszów za lokale mieszkalne, opłat za udostępnianie mediów, opłat za wyda-

wane duplikaty dokumentów (legitymacje, świadectwa). 

Kolejnym elementem planowania budżetu szkoły jest odpowiedni dobór metody, którą chce 

się zastosować przy sporządzaniu planu fi nansowego szkoły. Najczęściej stosowane są metody 

przyrostowe i zadaniowe. Pierwsza z nich polega na zwiększeniu (lub zmniejszeniu) wyników 

wykonania planu za rok ubiegły o planowane na nowy rok wskaźniki, na przykład związane 

z planowaną liczbą oddziałów, planowaną liczbą zatrudnionych pracowników, planowanymi 

wynagrodzeniami i tak dalej. Druga z metod planowania budżetu szkoły polega na planowa-

niu wydatków w stosunku do zadań, które szkoła będzie realizować w nowym roku, na przy-

kład: remonty, doskonalenie nauczycieli, zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym, prowadzenie 

świetlicy, zajęcia sportowe i tak dalej. 

Kolejnym krokiem, który trzeba wykonać, planując budżet szkoły, jest oparcie jego wskaź-

ników na danych z arkusza organizacyjnego szkoły. Jakie informacje zawarte w arkuszu or-

ganizacyjnym będą niezbędne przy planowaniu? Na pewno: liczba pracowników szkoły (etaty 

pedagogiczne i etaty administracji oraz obsługi), urlopy zdrowotne nauczycieli, oddelegowa-

nie do pracy w związkach zawodowych, uzupełniające etaty w szkole i w innej placówce, licz-

ba stanowisk kierowniczych, poziom wykształcenia nauczycieli, liczba nauczycieli w podziale 

na stopnie awansu zawodowego oraz nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifi ka-

cyjnych lub egzaminacyjnych w roku, którego dotyczy arkusz organizacyjny, ogólna liczba go-

dzin zajęć edukacyjnych fi nansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę, liczba godzin zajęć rewalidacyjnych, liczba godzin nauczania indywidualnego, liczba 

oddziałów, powierzenie dodatkowych funkcji nauczycielom, w tym: wychowawstwa, opieku-

na stażu. Logiczne jest opracowywanie budżetu szkoły, planowanie wydatków fi nansowych 

na podstawie wskaźników zawartych w arkuszu organizacyjnym. Trzeba jednak pamiętać 

o jednym – arkusz organizacyjny szkoły dotyczy roku szkolnego, natomiast plan fi nansowy 

szkoły konstruuje się na rok budżetowy (kalendarzowy). Zatem arkusz organizacyjny szkoły 

uwzględnia potrzebne do planowania wskaźniki jedynie za osiem pierwszych miesięcy dane-

go roku budżetowego, pomija zaś cztery końcowe miesiące tego roku. By ująć ostatnie cztery 

miesiące roku kalendarzowego w planowanym budżecie, trzeba bazować na orientacyjnych 

danych dotyczących organizacji kolejnego roku szkolnego. 

Dokonywanie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Ustalonych w planie fi nansowym wskaźników nie wolno dyrektorowi zmieniać; samodziel-

ne podejmowanie takich decyzji oznacza naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (ustawa 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych 

– Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Zasady dokonywania zmian w planach fi nansowych jednostek bu-

dżetowych określa rozdział 3 wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki fi nansowej jednostek budżeto-

wych i samorządowych zakładów budżetowych. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, dyrek-
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torzy szkół i placówek oświatowych mogą dokonywać zmian w planach fi nansowych zgodnie 

z upoważnieniami otrzymanymi od jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie otrzy-

manych kompetencji dyrektor może dokonywać przeniesień planowanych wydatków, infor-

mując o tym jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany 

w planie fi nansowym jednostki. Dyrektorzy szkół nie mają natomiast uprawnień do dokony-

wania zmian związanych z przeniesieniem wydatków między działami klasyfi kacji budżetowej 

oraz wprowadzania zmian w dochodach placówki. Jest to kompetencja organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Opracowanie przez dyrektora budżetu szkoły, a następnie jego realizacja wymaga od niego 

kilku umiejętności − znajomości potrzeb fi nansowych placówki w obszarach jej funkcjonowa-

nia, dyscypliny w wydatkowaniu przydzielonych środków, zaspokajania potrzeb podmiotów 

placówki, a także utrzymania szkoły w dobrej kondycji fi nansowej. Wskazane kompetencje 

przełożą się z pewnością na stworzenie szkoły innowacyjnej, twórczej, osiągającej najwyższe 

wyniki w nauczaniu.

Jacek Stec

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie
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FUNDUSZE UE 
DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Programy centralne 

W obecnej perspektywie fi nansowej, tj. w latach 2014−2020, powstało kilka kra-

jowych/centralnych programów operacyjnych, np. Infrastruktura i Środowisko 

czy Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+, w ramach których szkoły publiczne 

mogą bezpośrednio lub pośrednio stać się benefi cjentami środków unijnych 

i wspomóc realizację potrzebnych inwestycji z różnego zakresu działalności. 

D
la każdego województwa zostały także opracowane programy regionalne. W niektórych 
programach, a następnie działaniach, szkoły mogą samodzielnie ubiegać się o środki 
fi nansowe, w innych muszą zawiązać konsorcjum lub partnerstwo bądź pozyskiwać fun-

dusze w sposób pośredni, za pomocą innego podmiotu, który będzie głównym benefi cjentem. 
W tym artykule wskazane zostaną najważniejsze możliwości ubiegania się o środki z progra-
mów Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój, a także Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej. Kolejne części będą poświęcone odpowiednio programowi Erasmus+ oraz 
programom regionalnym. 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER w swoich zapisach mówi o kilku osiach prio-

rytetowych, a w ich ramach − działaniach, w ramach których szkoły mogą rozważać wniosko-
wanie o środki fi nansowe na swoje projekty. 

Zacząć należy od II Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki i edukacji” i jej działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”. W ramach tego działania 
realizowane projekty powinny być nastawione na osiągniecie takich celów, jak: 

 poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w za-
kresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właści-
wych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywiduali-
zowanego podejścia do ucznia, 

 zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi 
i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodni-
czych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach tego działania szansę na uzyskanie dofi nansowania mają benefi cjenci (np. jed-
nostki organizacyjne samorządu terytorialnego), którzy będą chcieli zrealizować m.in. takie 
projekty, które będą nakierowane na:
1) wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: 
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a)  przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach 
szkół ćwiczeń, 

b)  przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
c)  szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, 
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji klu-

czowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-
-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia;

2) szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem 
kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw ucz-
niów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia;

3) opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogicz-
ną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych i ucznia młodszego.

4) tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu 
edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodni-
czych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

Kolejnym działaniem w zakresie tej osi priorytetowej, w ramach którego benefi cjenci 
(np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego) mogą ubiegać się o dofi nansowanie, 
jest działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Głównym celem tego 
działania jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe ży-
cie oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa 
edukacyjno-zawodowego.

Benefi cjenci (np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego) mogą w ramach tego 
działania realizować projekty m.in. z zakresu:
1) przygotowania szkół do pełnienia funkcji Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współ-

pracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz 
aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy 
kompetencji kluczowych oraz rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z oso-
bami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na te-
renach defaworyzowanych;

2) przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych 
rozwiązań, w tym: 
a) opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwa-

lifi kacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę 
doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia, 

b) przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych, dla doradców edu-
kacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi 
związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania 
kwalifi kacjach), 
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c) przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących 
zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, 

d) przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifi kacji;

3) przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa 
dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifi kacjach, fi lmów zawodoznaw-
czych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających 
warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpo-
średnio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Oś priorytetowa II obejmuje także działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dosto-
sowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, w ramach którego placówki oświatowe mogą 
próbować starać się o środki fi nansowe na projekty mające na celu:

 dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaan-
gażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego pro-
gramowania,

 zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających 
proces kształcenia zawodowego,

 wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, za-
sadnicze szkoły zawodowe), 

 zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów ab-
solwentów szkół zawodowych.

To działanie promuje realizację przez benefi cjentów (np. jednostki organizacyjne samorzą-
dów terytorialnych) takich typów projektów, jak:
1)  wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecz-

nych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: 
a)  utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia 

zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organi-
zacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi dla 25 grup zawodów, w ramach 
których, z udziałem przedstawicieli rad sektorowych, zostaną podjęte działania, tj.:

 pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania na zawody 
i kwalifi kacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifi kacji, w opar-
ciu o które powinno być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych), 

 wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa 
zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profi lu ich ab-
solwentów), 

 dokonanie przeglądu klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod kątem 
uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolni-
ctwa zawodowego oraz przygotowanie wytycznych do zmian w klasyfi kacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego;

b)  przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programo-
wych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego 
pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji, w tym: 
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 modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we współpracy z part-
nerami społecznymi, w tym pracodawcami, 

 modyfi kacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów 
i kwalifi kacji, uwzględniająca zmiany w podstawach programowych wprowadzone 
we współpracy z pracodawcami, 

 monitorowanie procesu wdrażania zmodyfi kowanej podstawy programowej kształ-
cenia w zawodach;

2) doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami, w tym: 
a)  przygotowanie zadań egzaminacyjnych do nowych i zmodernizowanych zawodów szkol-

nictwa zawodowego, zgodnie z wytycznymi pracodawców,
b)  szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i prze-

prowadzenia egzaminów;
3)  przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 

nauki zawodu, w tym: 
a)  opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktycz-

ne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych, 
b)  opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na pozio-

mie kwalifi kacji technika, 
c)  wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia 

zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego,
d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu;

4)  wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół 
zawodowych z wyższymi, w tym: 
a)  przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę 

szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, 
b)  przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy 

dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 
c)  propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia za-

wodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, 
d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;

5)  tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego;
6)  monitorowanie losów absolwentów, obejmujące: 

a)  opracowanie systemowych narzędzi dla monitorowania losów zawodowych absolwentów 
szkół na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym: 

 narzędzi do badań ilościowych losów absolwentów, pozwalających na reprezentatyw-
ne wnioski dotyczące losów zawodowych absolwentów, 

 systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów w oparciu o dane admi-
nistracyjne (w tym rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych pozwalających 
na wdrożenie takiego monitoringu),

 opracowanie narzędzi do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów szkół 
w postaci: kwestionariusza on-line, programu raportującego wraz z narzędziami 
wsparcia (podręcznik, kurs on-line);

b)  przeprowadzenie w latach 2015−2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych 
absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obej-
mujących:

 badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół 
zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczące możli-
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wości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół za-
wodowych,

 badania ilościowe o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim 
roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywne na poziomie za-
wodów oraz województw, których celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas 
oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy,

 badania ilościowe: ankieta audytoryjna, której celem jest stworzenie możliwości wy-
korzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do mo-
nitorowania sytuacji na rynku pracy.

Ostatnią osią, w zapisach której można poszukiwać możliwości pozyskiwania funduszy 
przez szkoły, jest Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. 
Celem działań realizowanych w ramach tej osi priorytetowej jest: 

 zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybra-
nych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu 
Społecznego,

 wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów 
mobilności ponadnarodowej,

 wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształ-
cenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy 
z partnerami zagranicznymi.

W ramach tej osi warto zwrócić uwagę na trzy działania: 4.1, 4.2 i 4.3. 

Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, w którym szkoły i palcówki systemu oświaty zostały 
stricte wskazane jako benefi cjenci środków, ukierunkowane jest na realizację projektów, które 
nastawione będą na mikroinnowacje, czyli inkubację nowych zalążkowych pomysłów, w tym 
ich opracowanie i rozwinięcie oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie dzia-
łań w zakresie włączenia do polityki i praktyki, lub makroinnowacje tzn. opracowanie (o ile 
będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki no-
wych rozwiązań. 

Kolejnym działaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest działanie 4.2 „Programy mobil-
ności ponadnarodowej”. W ramach tego działania benefi cjenci środków, którymi mogą być 
szkoły i placówki systemu oświaty (ponownie wskazane stricte w zapisach działania), mogą 
ubiegać się o fundusze na realizację takich typów projektów, jak np.: 

 programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób 
młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu 
skoordynowanego na poziomie UE,

 programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub 
kwalifi kacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.
Jeśli chodzi o działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”, benefi cjenci środków, którymi 

także mogą być wskazane jednoznacznie szkoły i placówki systemu oświaty, powinni mieć 
na uwadze fakt, iż dofi nansowanie mogą uzyskać projekty:

 realizowane w ramach Common Framework, tj. konkursu skoordynowanego na poziomie 
europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania,

 z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,
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 nastawione na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach 
regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy,

 ukierunkowane na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożli-
wiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. 

W ramach ww. typów projektów benefi cjenci mogą realizować następujące działania:
 wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny 

również obejmować wdrożenie),
 import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich 

wdrożenie),
 wymiana informacji i doświadczeń,
 równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie),
 zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów 

z zakresu wsparcia EFS, w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia 
przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Regiony przygraniczne mogą dodatkowo szukać możliwości ubiegania się o środki na re-
alizację swoich projektów oświatowych, i nie tyko, w ramach programów przeznaczonych 
specjalnie dla nich: Program Czechy − Polska, Program Polska − Słowacja, Program Polska − 
Saksonia, Program Brandenburgia − Polska czy Program Meklemburgia − Pomorze Przednie. 
W tych programach można znaleźć osie priorytetowe, których cele są również ukierunkowa-
ne na szeroko rozumianą edukację i oświatę. Benefi cjenci (np. szkoły publiczne) mogą ubiegać 
się o środki na dofi nansowanie projektów ukierunkowanych np.: na rozwój edukacji transgra-
nicznej i uczenia się przez całe życie − inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkole-
nie zawodowe; na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

Ewa Fiedorowicz

Specjalista ds. funduszy unijnych



ROZDZIAŁ 2.
CYFROWA SZKOŁA
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NAUCZYCIELE W SIECI

Od wielu lat nauczyciele mają do dyspozycji bezcenne narzędzie, jakim jest 

Internet i oferowane przez niego usługi oraz możliwości. Wielu z nich, zwłasz-

cza młodych stażem, nie wyobraża sobie życia bez codziennej pracy z uży-

ciem komputera. 

I
nternet to prawdziwa kopalnia wiedzy, wiadomości, nowinek prawnych i tego, czego na-

uczyciel najbardziej potrzebuje, czyli dokumentacji i pomocy dydaktycznych. Niewiele osób 

zdaje sobie jednak sprawę z jego drugiej, nieco ciemniejszej strony.

Internetowa odsiecz 
Wszyscy nauczyciele, niezależnie od typu szkoły, w której uczą, muszą każdego dnia przy-

gotowywać się do kolejnych zajęć. Sen z powiek spędza im też kwestia dokumentacji oraz pro-

wadzenia diagnoz dotyczących każdego ucznia, pisanie planów pracy, sprawozdań oraz or-

ganizacja różnych szkolnych wydarzeń. Internet jest nieocenionym narzędziem pomocnym 

w planowaniu codziennych zajęć i tworzeniu różnych dokumentów związanych z wymogami 

nadzoru pedagogicznego w szkole. Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę interesujące za-

gadnienie, a po chwili pojawiają się setki stron zawierających informacje na dany temat. Nie 

wszystkim tym informacjom można jednak ufać. Niektóre wiadomości są nieaktualne, prze-

dawnione lub nawet nieprawidłowe, np. informacje dotyczące cech różnych zaburzeń. Zanim 

nauczyciel zechce skorzystać z informacji na dany temat, powinien upewnić się, że strona 

posiada odpowiednią renomę, zaufanie użytkowników, a przede wszystkim powinien spraw-

dzić, kto umieścił dane treści na stronie i czy ma wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie. 

Z pewnością do zaufanych stron należą oryginalne strony wydawnictw edukacyjnych, ośrod-

ków doskonalenia nauczycieli, fi rm szkoleniowych. 

Internet to także pomoc w wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami. Istnieje wiele 

forów internetowych, na których można zadać pytanie na temat związany z nauczaniem oraz 

metodami pracy. Tutaj znowu pojawia się zagadnienie zaufania oraz bezpieczeństwa – najlep-

sze są fora umieszczone przy stronach wydawnictw edukacyjnych, ponieważ ich użytkow-

nicy to osoby zweryfi kowane, których autentyczności czytelnicy mogą być pewni. Wymiana 

pomysłów na zajęcia, zdjęć wykonanych pomocy, scenariuszy oraz dokumentacji i nowinek 

prawnych − to największe zalety opisywania swoich doświadczeń na forach internetowych. 

Poprzez strony internetowe wydawców oraz producentów pomocy dydaktycznych na-

uczyciele mogą zapoznać się z ich ofertą, wybrać najlepsze programy dla siebie i swoich ucz-

niów, a także ściągnąć na swój komputer przykładowe materiały promocyjne różnych fi rm. 

Oszczędza to ich czas oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z fi rmą w celu wyjaś-

nienia pojawiających się wątpliwości. Wydawnictwa udostępniają również na swoich stro-

nach programy nauczania, plany miesięczne, narzędzia diagnostyczne i dodatkowe materia-

ły na zajęcia. Czasem otrzymanie takich materiałów jest wręcz uzależnione od posiadania 

dostępu do Internetu.



19Przewodnik Dyrektora Szkoły 2016/2017

Cyfrowa szkoła 

Internet jest również źródłem wiedzy o możliwościach rozwoju zawodowego nauczyciela, 

szkoleniach w danym rejonie oraz aktach prawnych normalizujących pracę w oświacie. Z po-

mocą przychodzą tu wszelkie wyszukiwarki, jak również strony Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej oraz kuratoriów oświaty i wydziałów oświatowych miejscowych władz. 

Globalna społeczność nauczycieli (i nie tylko)
Coraz więcej pracowników oświaty zakłada swoje własne konta na portalach społecznoś-

ciowych, poczynając od najpopularniejszych serwisów umożliwiających wymianę wiadomości, 

udostępnianie zdjęć i informacji, a kończąc na fotoblogach obszernie dokumentujących i opi-

sujących życie prywatne. Niestety, nie każdy nauczyciel pamięta o zablokowaniu tzw. wrażli-

wych danych − wszelkie informacje i zdjęcia są wtedy dostępne dla wybranego grona odbiorców, 

a i to nie zawsze pomaga, gdyż na wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych zdarzają się 

błędy, które powodują chwilową dostępność wszystkich zdjęć i napisanych postów. Ofi arą tego 

typu zdarzenia padł nawet twórca najpopularniejszego obecnie serwisu gromadzącego „twa-

rze” z całego świata i liczącego miliardy kont, którego zdjęcia z prywatnych wydarzeń i domo-

wych pieleszy w ciągu kilku sekund zostały ściągnięte na komputery obcych użytkowników. 

Zakładając konto, trzeba pamiętać o tym, że status społeczny wykonywanego zawodu każe 

nauczycielowi zwracać szczególną uwagę na ilość i rodzaj udostępnianych treści. Wszyscy 

pracownicy oświaty – od nauczycieli nauczania początkowego, przez nauczycieli gimnazjum, 

a na akademickich kończąc – są bacznie obserwowani i wyszukiwani przez swoich uczniów, 

a ich życie prywatne jest bezlitośnie komentowane zwłaszcza przez negatywnie nastawionych 

czy źle ocenionych uczniów. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że przecież nauczyciel, będąc jesz-

cze uczniem, także sam zastanawiał się nad życiem prywatnym swoich nauczycieli, a wszel-

kie nowinki na ich temat były szeroko omawiane na przerwach. Nie zmieniło się to od wielu 

dziesięcioleci, z czego każdy nauczyciel musi sobie zdawać sprawę, a możliwości są teraz dużo 

większe.

Zdarzają się nauczyciele, którzy wykorzystują portale społecznościowe do kontaktu ze swo-

imi uczniami – wybór w tej kwestii jest sprawą indywidualną. Przy rozsądnym użytkowaniu 

może się to okazać dobrym sposobem na przekazywanie grupie wiadomości, jednak należy 

pamiętać o tym, że granica pomiędzy życzliwością wobec uczniów a możliwością naruszenia 

prywatności jest często bardzo cienka. 

Wciąż jednak portale społecznościowe są dobrym sposobem na komunikację z przyjaciółmi, 

znajomymi i rodziną. Umożliwiają one też tworzenie grup dyskusyjnych, subskrypcję stron 

internetowych poświęconych wychowaniu i dydaktyce oraz kontakt z rodzicami. Raczej nie 

należy rezygnować z zakładania konta w obawie przez naruszeniem prywatności czy usuwać 

posiadanego już profi lu z racji pracy w oświacie. Jak zwykle najlepszym sprzymierzeńcem bę-

dzie w tym względzie zdrowy rozsądek oraz powstrzymanie się przez udostępnieniem treści 

głęboko ingerujących w wizerunek nauczyciela. Każdy z nich sam musi zdecydować, jak bar-

dzo zaangażuje media społecznościowe w swoje prywatne życie. 

Nieograniczone możliwości
Wykorzystując różne platformy edukacyjne i multimedialne, nauczyciel może uatrakcyj-

nić swoje zajęcia oraz dać uczniom ciekawe narzędzie pracy zarówno podczas zajęć w szko-

le, jak i w domu. Może się to stać nawet w najbardziej podstawowy sposób, jakim jest utwo-

rzenie konta pocztowego z danego przedmiotu lub określonej klasy, na którym nauczyciele 

i uczniowie będą dzielić się materiałami, przesyłać ważne informacje albo ciekawostki. Do-
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stępne są również różne platformy multimedialne, a niektóre szkoły posiadają własne tego 

typu narzędzia. Internet powinien być obecny na zajęciach, aby uatrakcyjnić ich przebieg, dać 

uczniom możliwość wykazania się w postaci samodzielnego wyszukiwania informacji. Trze-

ba jednak zwrócić uwagę uczniów na zagrożenia płynące z nieodpowiedniego wykorzystania 

globalnej sieci. Jest to również istna kopalnia ciekawych gier, ćwiczeń i fi lmów, które mogą 

być użyte na rzecz większego zaangażowania uczniów w proces nauczania i rezygnacji z me-

tod podających, które w XXI wieku stają się już przeżytkiem. Szerokie wykorzystanie kom-

puterów, tabletów czy smartfonów na zajęciach pozwala na realizację międzyprzedmiotowej 

ścieżki edukacyjnej z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej, integrację programu 

nauczania wielu przedmiotów, a przede wszystkim jest po prostu znakiem czasów, w których 

życie bez komputera i Internetu jest bardzo trudne. Jest to także cenne i skuteczne narzędzie 

w przypadku obecności w grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bądź też 

po prostu nieśmiałych lub uczących się niechętnie (a takich jest w dzisiejszych czasach coraz 

więcej). Wykorzystanie komputera ośmiela ich i zachęca do nauki, a przede wszystkim uwi-

dacznia związek zdobywanej wiedzy z rzeczywistością. Zachęcenie uczniów do wykorzysta-

nia nowoczesnych technologii sprawi, że będą oni szybciej i chętniej wykonywali zadania do-

mowe, a organizacja quizów i sprawdzianów na komputerach pozwoli nauczycielowi niemal 

automatycznie sprawdzić wiedzę uczniów. 

Internet jest także dobrym narzędziem promocyjnym dla szkoły. Umożliwia też uczniom 

nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami czy też realizację projektów międzyszkolnych i udział 

w konkursach. 

Znaleźć złoty środek
Internet i nasza w nim obecność to wielkie dobrodziejstwo naszych czasów. Wiąże się z nim 

również mnóstwo zagrożeń. Wady i zalety Internetu stanowią nieustający temat do dyskusji. 

Istotne jest oddziaływanie wychowawcze na uczniów w tej kwestii. Chodzi o to, aby korzy-

stali z dobrodziejstw Internetu (sprawna wymiana informacji i urozmaicenie oraz ułatwienie 

codziennej pracy) – po to bowiem został stworzony, ale by byli świadomi zagrożeń i umieli 

się przed nimi chronić. Nauczyciel, jako osoba mająca ogromny wpływ na uczniów, powinien 

zadbać o to, by zarówno jemu, jak i jego wychowankom Internet przynosił więcej korzyści niż 

szkód. Musi mieć świadomość tego, że sieć może być zarówno sprzymierzeńcem, jak i wrogiem, 

i rozsądnie dawkować informacje na swój temat oraz przemyśleć za każdym razem udostęp-

nienie różnych treści. Wykorzystanie Internetu i nowoczesnego sprzętu do codziennej pra-

cy wychowawczej i dydaktycznej warto włączyć jak najwcześniej, aby szkolna rzeczywistość 

była łatwiejsza oraz bardziej atrakcyjna dla wszystkich, którzy spotykają się podczas lekcji. 

       

Agnieszka Kostrzewska
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EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Wszystko o Khan Academy

Tradycyjne metody nauczania kierowane do współczesnego ucznia niejed-

nokrotnie zawodzą. Kluczowym elementem naszych działań powinno więc 

być dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnych możliwości dzieci. 

F
undacja Edukacja dla Przyszłości wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w celu zapew-

nienia uczniom możliwie najwyższego poziomu rozwoju. 

Fundacja zajmuje się:

 wdrażaniem i rozpowszechnianiem systemów nowoczesnej edukacji, takich jak Khan Aca-

demy i Big History Project, które są zgodne z koncepcją Blended Learning, polegającą na łą-

czeniu tradycyjnej nauki w szkole z nauką za pomocą Internetu;

 promowaniem gier jako metod wspierających edukację, pozwalających angażować uczniów 

i sprawiać, że szkoła będzie im się kojarzyć z przyjemnym i pożytecznym spędzaniem czasu;

 tworzeniem platformy odpowiadającej strukturze polskiego programu nauczania oraz za-

wierającej wskazówki i inspiracje dla nauczycieli i szkół dotyczące tego jak można prowadzić 

konkretne lekcje w sposób bardziej poznawczy, a mniej odtwórczy; platforma ta pozwoli 

nauczycielom, rodzicom i entuzjastom edukacji na wymianę pomysłów;

 rozpowszechnianiem wiedzy na temat potrzeb zmian w systemie edukacyjnym i alter-

natywnych sposobów edukacji, zwiększających zaangażowanie uczniów i pracę grupową;

 promowaniem zmian legislacyjnych w polskim systemie edukacji, mających na celu umoż-

liwienie indywidualizacji nauczania, zmianę systemu ocen, promowanie pracy grupowej 

i nauki poprzez doświadczenia oraz idei klasy odwróconej;

 angażowaniem wolontariuszy zajmujących się tłumaczeniem zasobów Khan Academy 

oraz Big History Project.

Khan Academy jest projektem autorstwa indyjskiego aktora Salmana Khana, popularyzu-

jącym formy nowoczesnej, elektronicznej edukacji. Warto podkreślić, że dostęp do wszyst-

kich zasobów witryny jest całkowicie bezpłatny. Projekt skierowany jest do uczniów, rodzi-

ców i nauczycieli. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki wideo i interaktywnych ćwiczeń 

− potrzebują jedynie komputera z dostępem do Internetu. Dzięki rejestracji uczeń uzyskuje 

własny profi l, punkty i odznaki do mierzenia postępu, a przekazywana wiedza dostosowana 

jest do indywidualnego poziomu każdego użytkownika. Warto pamiętać o tym, że (zgodnie 

z obowiązującym prawem) dziecko poniżej 13. roku życia powinno być zarejestrowane przez 

rodzica lub opiekuna.

Natomiast nauczyciele, korepetytorzy lub rodzice mają stały wgląd w pracę dziecka, uzyska-

ne efekty i aktywność podejmowaną na Khan Academy. Projekt daje możliwość szczegółowej 

obserwacji każdego ucznia. Wszystkie działania są natychmiast podsumowywane w formie 

statystyk indywidualnych oraz grupowych, np. klasowych. W związku z tym witryna daje ide-

alne możliwości do dokonywania diagnozy uczniów oraz ewaluacji efektów nauczania.
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Pełna rejestracja pozwoli Ci na rozpoczęcie aktywności w Khan Academy. Każdy użytkow-

nik ma dostęp do ponad 4200 fi lmów w języku polskim z następujących dziedzin wiedzy: ma-

tematyka, nauki ścisłe (biologia, fi zyka, chemia, chemia organiczna, kosmologia i astrologia, 

zdrowie i medycyna, odkrycia i projekty), ekonomia i fi nanse (mikroekonomia, makroeko-

nomia, przedsiębiorczość, fi nanse i rynki kapitałowe), nauki humanistyczne (historia, mu-

zyka, historia sztuki) i informatyka (programowanie, godzina kodowania). Każdy materiał 

rozpoczyna się rozgrzewką dla misji, która zawiera kilka ćwiczeń. Dzięki ich rozwiązaniu sy-

stem zdiagnozuje poziom wiedzy lub umiejętności ucznia i dostosuje materiał fi lmowy. Ko-

lejno klasa ma dostęp do wielu ćwiczeń z wybranej dziedziny. Każde zadanie ma charakter 

wyzwania, co w ogromnym stopniu motywuje dziecko. Dodatkową formą zachęty do pracy 

jest uzyskiwanie odznak (meteoryt, księżyc, ziemia, słońce i wiele innych) oraz gratyfi kacji 

w postaci punktów za prawidłowo wykonane zadania. Nie bez znaczenia pozostaje stała ko-

respondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej – możemy spodziewać się następują-

cych komunikatów:

Khan Academy pomoże Ci opanować umiejętności. Jednak zanim możliwe bę-
dzie opanowanie czegoś, musisz to poćwiczyć! Nie znasz jeszcze tej umiejętności? 
Nie martw się, po to są ćwiczenia! Postaraj się. Jeżeli utkniesz, kliknij w przycisk 
„Proszę o wskazówkę”, a my pomożemy Ci przejść krok po kroku przez ćwiczenie. 
Ukończ zadanie, a przejdziesz w tej umiejętności na poziom Przećwiczone.
PS Kiedy już przećwiczysz tę umiejętność, poczekamy jeden dzień, zanim damy Ci 
wyzwanie mistrzowskie z podobnym pytaniem. Jeżeli możesz udowodnić, że wciąż 
znasz odpowiedź, Twój poziom umiejętności się podniesie. Zrób tak jeszcze parę 
razy, żeby osiągnąć poziom Opanowany.

Jak krok po kroku zarejestrować się na Khan Academy?
1.  Wejdź na stronę internetową www.pl.khanacademy.org.
2.  Zadeklaruj chęć rejestracji, wpisując swoje imię, nazwisko, adres poczty elek-

tronicznej i hasło.
3.  Poczekaj kilka minut, aż na twój adres e-mail dotrze wiadomość zawierająca link 

niezbędny do dalszej rejestracji.
4.  Dokończ rejestrację, dodając klasę, a następnie wysyłając zaproszenie na adres 

e-mail każdemu ze swoich uczniów. Możesz również podać klasie kod do wpisa-
nia podczas pierwszego logowania.

5.  Następnym etapem jest pokaz możliwości witryny – zalecane jest, aby obejrzeć 
ten materiał wspólnie z uczniami.

6.  Kolejno autorzy zapoznają nas ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z wi-
tryny.

7.  Ostatnim etapem wymaganym do rozpoczęcia właściwej pracy jest logowanie 
uczniów.
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Ponadto każdy użytkownik ma dostęp do bieżących informacji na temat postępów misji. Ca-

łość jest dla dziecka połączeniem przyjemnego z pożytecznym i ma formę nauki przez zabawę.

Można zaproponować dwie możliwości pracy w projekcie. Pierwsza z nich polega na korzy-

staniu z zasobów w razie potrzeby. Natomiast druga propozycja, dająca – według mnie – dużo 

lepsze efekty, wymaga systematycznego podejmowania aktywności w witrynie.

W jaki sposób nauczyciel może wykorzystać internetowe zasoby edukacyjne, aby zachęcić 

swoich uczniów do nauki:

 systematyczność – tylko stała praca z akademią przyniesie wymierne efekty, warto zatem 

porozmawiać z uczniami i rodzicami, aby ustalić zasady korzystania z witryny;

 wzmocnienia pozytywne – Khan Academy jest przeciwnikiem obecnie obowiązującej formy 

ocen w szkole, jednak, póki co, stopnie są naszym jedynym narzędziem informacji zwrot-

nej na temat poziomu wiedzy ucznia, dlatego proponuję, aby aktywność i zaangażowanie 

na platformie były raz na jakiś czas podsumowywane za pomocą tradycyjnej oceny;

 ćwiczenia – warto podkreślić, że wykonywanie ćwiczeń przez ucznia może stanowić formę 

dodatkowych zadań domowych, nauczyciel monitoruje ich realizację, natomiast całość zo-

staje sprawdzona przez system; z takiego rozwiązania możemy korzystać wymiennie z in-

nymi metodami pracy. 

Zalety stosowania metody odwróconej klasy:

 zwiększenie czasu na indywidualizację nauczania,

 zwiększenie zaangażowanie ucznia wynikające z konieczności ponoszenia odpowiedzial-

ności za swoje wyniki,

 nauczyciel jest przewodnikiem,

 możliwość stałego podglądu na ekranie monitora pracy klasy, bez konieczności zaglądania 

do zeszytów,

 uczeń buduje wiedzę w oparciu o własne doświadczenie, wyciąga wnioski ze swojego po-

stępowania,

 lekcje poświęca się na zaspokajanie potrzeb ucznia, a nie − jak w tradycyjnym modelu − 

na realizację programu nauczania,

 nauczyciel i uczeń są partnerami i wspólnie dążą do uzyskania wiedzy.

Aby podtrzymać instytucjonalność polskiej oświaty, należy jednak pamiętać o roli nauczy-

ciela, która obecnie również powinna zostać zmodyfi kowana, zmieniają się bowiem stawiane 

im wymagania. Według mnie, zadaniem dyrektora jest stworzenie odpowiedniego systemu 

wymagań i motywacji nauczycieli. 

Jacy wobec tego powinni być nauczyciele w szkole XXI wieku? Porównania modeli naucza-

nia tradycyjnego i nowoczesnego, które zostało zobrazowane w tabeli przedstawionej poni-

żej, dokonał W. Okoń.

Projekt działa na zasadzie idei odwróconej klasy, która jest sposobem na łączenie 
tradycyjnej nauki z nowoczesną technologią. Zatem nie musimy obawiać się urze-
czywistnienia czarnej wizji oponentów tego przedsięwzięcia. 
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Projekty − takie jak Khan Academy − oparte na metodzie odwrócenia klasy, niewątpliwie 

wymagają wysiłku, który polega przede wszystkim na zmianie szablonowego myślenia o edu-

kacji i wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w metodyce oraz organizacji pracy na lekcji. 

Obecnie możemy korzystać jedynie z elementów tej metody. Obowiązujące akty prawne doty-

czące oceniania i realizacji podstawy programowej obligują nauczycieli do korzystania z roz-

wiązań zawartych w tych aktach. Dają jednak nauczycielowi możliwość wprowadzania nowa-

torskich działań w zakresie przekazywania wiedzy i modyfi kacji procesu nauczania, których 

efektem będą pozytywne zmiany w osiągnięciach szkolnych uczniów.

Aleksandra Kubala-Kulpińska 

Pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w Piekarach Śląskich

Nauczyciel tradycyjny Nauczyciel nowoczesny

Program traktuje jako zestaw 

nieuhierarchizowanych, 

jednakowo ważnych informacji 

przeznaczonych do wyuczenia

Program oraz podręczniki są materiałem kształcenia, w którym 

wyróżnia się wartości ważne, do trwałego opanowania, i mniej ważne. 

Największe znaczenie przywiązuje się do problemów globalnych

Za główne swoje zadanie 

uważa przekazywanie wiedzy 

programowo-podręcznikowej

Stosuje zróżnicowane metody kształcenia w celu wywołania interakcji 

między nim a uczniami oraz zaktywizowania procesu uczenia się

Przygotowuje plan i treści 

swoich zajęć i lekcji

Planuje nauczanie i uczenie się: ustala cele nauczania i uczenia się 

oraz elementy treści, a także operacje uczniów prowadzące do ich 

osiągnięcia. Stosuje taki dobór środków i metod nauczania i uczenia 

się, aby w toku odpowiednio ukształtowanych sytuacji dydaktycznych 

uczniowie mieli możliwość wykonywania interesujących zadań

Jakość swojego uczenia się 

uczeń ujawnia przez 

reprodukowanie wiedzy 

pozyskanej z podręczników 

i innych źródeł

Jakość swojego uczenia się uczeń wykazuje w toku sprawdzania 

osiągnięć przez rozwiązywanie problemów i twórcze wykorzystanie 

wiedzy w rzeczywistych lub symulowanych sytuacjach

W pracy nauczyciela i uczniów 

dominują metody werbalne

Uczeń korzysta z całego bogactwa środków dydaktyczno-

-wychowawczych, do których możemy zaliczyć: fi lmy, gry, 

symulacje, prezentacje i nowoczesne technologie

W procesie nauczania 

i wychowania zdecydowanie 

górują pierwiastki poznawcze

Praca uczniów polega na harmonijnym łączeniu 

poznania z przeżywaniem wartości oraz działaniem 

zmieniającym rzeczywistość, a jednocześnie łączeniu 

procesu kształcenia z procesem wychowania

Nauczanie i wychowanie mają 

charakter zamknięty, regulują 

je schematy, zakazy i nakazy

Edukacja ma charakter otwarty – obok schematów, 

które nie są traktowane jako najważniejsze, daje wiele 

możliwości poczynań nowatorskich i twórczych

Tabela 1. Nauczanie tradycyjne a nowoczesne
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NAUKA PROGRAMOWANIA 
W SZKOŁACH – ZAŁOŻENIA MEN

Zgodnie z zapowiedziami MEN, od 2017 roku we wszystkich szkołach ma obo-

wiązywać nowy program nauczania informatyki. 

P
owszechne nauczanie programowania w szkołach ma służyć m.in.: budowaniu kompe-

tencji cyfrowych, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z mniejszych i oddalonych 

ośrodków, rozwijaniu kreatywności oraz kształceniu przyszłych programistów. Jed-

nym z nowych elementów będzie wprowadzenie nauki programowania na wszystkich pozio-

mach edukacji. 

Finansowanie projektu
Pieniądze na przygotowanie szkół i nauczycieli do programu, w tym koszty zakupu odpowied-

niego sprzętu i podłączenia do Internetu, mają pochodzić m.in. z Programu Operacyjnego Pol-

ska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Źródło: MEN

Harmonogram
 W 2016 roku w części placówek zostanie wprowadzony pilotaż nauczania, który 

ma się stać podwaliną nowej podstawy programowej.
 We wszystkich szkołach nauka programowania pojawi się od 2017 roku. Nowy 

program będą wprowadzali nauczyciele informatyki.







ROZDZIAŁ 3.
POMOCE DYDAKTYCZNE
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EDUKACJA MATEMATYCZNA 
I PRZYRODNICZA

Wyznaczenie edukacji matematycznej i przyrodniczej w kształceniu ogól-

nym jako jednego z głównych kierunków polityki edukacyjnej w roku szkol-

nym 2015/2016 wiąże się z wynikami egzaminu gimnazjalnego (50% punktów 

z części matematyczno-przyrodniczej) i egzaminu maturalnego (tylko 74% 

tegorocznych maturzystów zdało swoje egzaminy) w 2015 r.

P
odniesienie jakości nauczania wymaga wykorzystywania nowoczesnych metod eduka-

cyjnych, stosowania różnorodnych treści programowych, wzbogacania wiedzy ucznia, 

zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, a także – w szczególnych 

przypadkach – wyrównywania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowi-

skowymi czy rodzinnymi.

Konieczność rozwijania kompetencji kluczowych stanowi fundament uczenia się przez 

całe życie (od wieku przedszkolnego do emerytalnego). Permanentne uczenie się, zgodnie 

z defi nicją Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., stanowi 

połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Wymienia się tam osiem kompetencji i choć po-

żądany jest rozwój wszystkich tych kompetencji, to szczególnie ważnym zadaniem szkół 

w roku szkolnym 2015/2016 staje się rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycz-

nych i umiejętności przyrodniczych uczniów.

Ogromna wartość dydaktyczna Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady polega na tym, 

że starannie określono w nich pojęcie każdej z ośmiu kompetencji (definicja), zapisano, ja-

kiego typu wiadomości są niezbędne do nabycia każdej z nich (wiedza), określono umiejęt-

ności, które powinna posiadać osoba, aby można o niej mówić, że jest kompetentna w da-

nym zakresie (umiejętności) oraz zapisano, jaka postawa będzie świadczyć o tym, że osoba 

nabyła daną kompetencję. Dokument jest znakomitą, ciągle mało wykorzystywaną przez 

szkoły pomocą do konstruowania programów placówek, ich programów wychowawczych, 

projektów edukacyjnych, programów nauczania poszczególnych przedmiotów, standar-

dów egzaminacyjnych, kryteriów oceniania, ksiąg jakości itd.

W kontekście dokumentu, który jasno mówi, że wiedza i umiejętności mają zaowo-

cować określoną postawą, szczególnego znaczenia nabiera defi nicja kluczowego poję-

cia pedagogiki, tj. uczenia się. Należy przypomnieć, że uczenie się jest względnie stałą 

zmianą wywołaną doświadczeniem. Upraszczając nieco, można stwierdzić, że program 

szkoły to lista działań, które pozwolą wszystkim uczniom doświadczyć takich zjawisk, 

przeżyć takie rzeczy, które zaowocują w nich postawami wymienionymi w Zaleceniu Par-

lamentu Europejskiego i Rady. Uczyni to z nich autonomiczne osoby szanujące wolność in-

nych, potrafi ące tworzyć podstawy i mechanizmy najbardziej konkurencyjnej gospodarki 

na świecie.

Z podstawy programowej wynika, że do najważniejszych, często wymienianych w doku-

mencie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego należą:
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 czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refl eksyjnego przetwarzania teks-

tów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowe-

go oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,

 myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu co-

dziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,

 myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do iden-

tyfi kowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na ob-

serwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mo-

wie, jak i w piśmie.

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myśle-

nia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. 

Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza – przy czym podstawę stanowi należyte 

opanowanie umiejętności liczenia. 

Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzysty-

wania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezen-

tacji (wzory, modele, tabele). Człowiek powinien posiadać umiejętność stosowania głównych 

zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych. Po-

zytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy oraz chęci szukania przy-

czyn i oceniania ich zasadności.

Rozwijanie umiejętności przyrodniczych wiąże się ze stworzeniem uczniom i nauczycie-

lom odpowiednich warunków pracy, która na co dzień wymagać będzie ich zaangażowania 

w praktyczne działania, np. prowadzenia obserwacji czy dokonywania pomiarów. Konieczna 

jest zatem poprawa infrastruktury szkolnych pracowni, tak aby zapewniały bezpieczeństwo 

i wygodę oraz były w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed edukacją XXI wieku. Nie-

zbędne jest doposażenie szkół w sprzęt i materiały w ilości zapewniającej dostęp do nich każ-

demu uczniowi oraz współpracę w zespole. Dopiero właściwe wyposażenie umożliwi zmianę 

sposobu uczenia, realizację celów ogólnych i treści kształcenia obowiązującej aktualnie pod-

stawy programowej.

W myśl zasady, że doświadczenie jest źródłem zdobywania i weryfi kowania wiedzy, niezwy-

kle istotne w tym obszarze jest skupienie się na następujących aspektach:

 stosowaniu metody badawczej oraz samodzielnym wykonywaniu doświadczeń i ekspery-

mentów przez uczniów,

 wyposażeniu i infrastrukturze pracowni,

 organizacji pracy szkoły,

 głównych kierunkach szkoleń nauczycieli.

Maria Pecyna 

Wieloletni wizytator KO w Legnicy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, 

od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy
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Jeśli wędrować, to do celu
Góry motywują do aktywności. Zimą działają ośrodki narciarskie i ratrakowane są szlaki 

narciarstwa biegowego. W okolicy oznakowanych jest ponad 200 km szlaków pieszych i ponad 

200 km szlaków rowerowych. Warto je poznawać w towarzystwie kwalifi kowanego przewod-

nika. Grzbietem Krowiarek i Żmijowca przebiega Sudecki Szlak Konny. Najpopularniejszy cel 

wędrówek to Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskich Sudetów Wschodnich, po-

niżej którego zlokalizowane jest Schronisko PTTK „Na Śnieżniku”. Dojście na szczyt skróci wjazd 

koleją linową na Czarną Górę (1205 m n.p.m.) z Siennej. Tutaj można też poczuć wiatr we wło-

sach w wagonikach najdłuższej w Polsce zjeżdżalni grawitacyjnej (950 m) „Czarna Żmija” 

(www.czarnagora.pl). W Górach Bialskich najpiękniejsze widoki otwierają się z wieży widokowej 

na Czernicy (1083 m n.p.m.), a w Górach Złotych ze skałek po czeskiej stronie góry Kowadło 

(989 m n.p.m.). Po trudach górskich wycieczek miło jest wypocząć nad zalewem w Starej Mo-

rawie. Na miejscu znajdują się: plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska sportowe, molo 

z wieżą widokową i strzeżone kąpielisko. W Stroniu Śląskim dostępne są także: pełnowymiaro-

wy basen, hala sportowa oraz boisko z bieżnią z urządzeniami fi tness i street workout.

Moje dzieło, moja radość
Góry zawsze przyciągały ludzi szukających miejsca 

do twórczego życia. Spotkać ich można w Wapienniku „Łas-

kawy Kamień” w Starej Morawie (www.wapiennik.eu). 

Rodzina artystów grafi ków – Państwa Rybczyńskich – w za-

bytkowym XIX-wiecznym wapienniku stworzyła atelier dru-

ku artystycznego, gdzie podziwiać można m.in. zabytkowe 

maszyny drukarskie. Wapiennik otoczony jest przepięknym 

ogrodem japońskim. Cały obiekt udostępniono do zwiedza-

nia, a gospodarze organizują warsztaty grafi ki artystycz-

nej, wytwarzania papieru czerpanego oraz introligatorskie. 

GÓRY KSZTAŁTUJĄ 
CHARAKTER
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote.
Kierunek: Ziemia Kłodzka

Górzysta okolica Stronia Śląskiego to dobry kierunek na organizację wyjaz-
dowej rady pedagogicznej, szkolnej wycieczki, zielonej szkoły, pleneru arty-
stycznego, czy obozu sportowego. Spotykają się tutaj trzy pasma górskie: 
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote, a nad okolicą króluje Śnieżnik. 
Od strony Poznania i Wrocławia najlepiej kierować się przez Kłodzko. Jadąc 
z Górnego Śląska i Opolszczyzny, dojeżdża się przez czeski Javorník i Lądek-
-Zdrój. Poprawiający się stan dróg krajowych sprawia, że w Sudety Wschod-
nie coraz chętniej przyjeżdżają też goście z centralnej i północnej Polski. 
Jakie krajoznawcze i edukacyjne atrakcje czekają na przyjezdnych?

Pomoce dydaktyczne
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Od maja tego roku działać będzie także obserwatorium nietoperzy, tzw. chiro-

pterium (czynne w okresie od maja do października). 

Efekty twórczych wysiłków mieszkańców okolicy oglądać można w „Galerii 

na szlaku” (Stary Gierałtów 50), urządzonej na terenie tradycyjnej sudeckiej 

zagrody, w specjalnie na ten cel zaadoptowanym, starym kamiennym chlewiku.

Podziemne boisko
W Wapienniku oraz w jaskiniach i starych sztolniach Masywu Śnieżnika 

żyje aż 13 gatunków nietoperzy! To jeden z najważniejszych w Polsce obszarów 

występowania tych fascynujących ssaków. Wapiennik położony jest na ścieżce 

edukacyjnej „Nietoperze Doliny Kleśnicy”. Kolejny jej przystanek to Podziemna 

Trasa Turystyczna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, dzięki której można 

zapoznać się z sięgającymi średniowiecza górniczymi tradycjami Masywu Śnież-

nika. Na trasie udostępniono podświetlaną ekspozycję zatytułowaną „Prehistoryczna podróż”, 

przedstawiającą 500 milionów lat ewolucji na tle historii geologicznej tego terenu. W ofercie 

kopalni znajdują się także: geologiczne zajęcia edukacyjne, podziemny „quest” (zabawa dwóch 

rywalizujących zespołów) oraz „ekstremalna przygoda” – eksploracja średniowiecznych chod-

ników sprzed 600 lat (www.kletno.pl)! Nieopodal odwiedzić można Muzeum Ziemi, z impo-

nującą prywatną kolekcją skał, minerałów i skamieniałości z całego świata (muzeum otrzymało 

wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wśród setek skalnych osobliwo-

ści zobaczymy tutaj największy agat znaleziony w Polsce, największe amonity na świecie, ska-

mieniałe zęby dinozaurów i mamutów, a także najlepiej zachowane 

w Europie tropy gadów ssakokształtnych sprzed 250 mln lat oraz 

unikalne w skali Polski skamieniałe gniazda z jajami dinozaurów! 

Przy muzeum ulokowano minipark jurajski. Dla grup organizowa-

ne są warsztaty geologiczne oraz pokazy metod cięcia i obróbki ka-

mienia (www.muzeum-kletno.pl). O dwadzieścia minut spaceru 

w górę doliny znajduje się Jaskinia Niedźwiedzia, znana z najbo-

gatszej szaty naciekowej w Polsce. Przewodnicy po jaskiniach ofe-

rują dwa typy tras turystycznych – standardową oraz ekstremalną. 

Zwiedzanie wymaga jednak wcześniejszej rezerwacji, o którą nie-

łatwo w szczycie sezonu. Fascynujące odkrycia nowych partii jaskini z 2012 roku dają jednak 

nadzieję, że powstanie kolejna trasa turystyczna, przez co przepustowość jaskini zwiększy się 

(www.jaskininiedzwiedzia.pl). Odkryta cztery lata temu Sala Mastodonta ma wymiar boiska 

do piłki nożnej. W futbol tu nie zagramy, ale można wybrać się do Parku Linowego w Kletnie 

– poćwiczyć równowagę lub zagrać w minigolfa (www.park.kletno.pl).

Przyroda uczy prawdy
Przyroda Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Złotych objęta jest ochroną w ramach Śnieżnic-

kiego Parku Krajobrazowego, którego siedziba znajduje się w Strachocinie, przy Nadleśnictwie 

Lądek-Zdrój, zarządzającego tutejszymi lasami. Za wcześniejszą rezerwacją Pracownicy Parku 

i Nadleśnictwa organizują zajęcia edukacyjne dla szkół i grup zorganizowanych. Odbywają się 

one w Izbie Edukacji Leśnej lub w terenie, na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych. Ofer-

ta zawiera 40 tematów, którymi warto zainteresować dzieci i młodzież podczas ich wizyty 

w górach (www.ladek.wroclaw.lasy.gov.pl). Życie jest wszędzie, a w przyrodzie nic nie ginie. 

Te i inne prawdy łatwiej poznawać wśród górskiej przyrody, niż zza szkolnej ławki.
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„Szklana” historia
Do powstania Stronia Śląskiego przyczyniła się huta 

szkła kryształowego „Violetta” – zakład o ponad 150-let-

niej tradycji, produkujący szkło kryształowe wysokiej jakości 

(www.sklep.violetta.com.pl). Wyroby huty eksportowa-

ne są do wielu krajów świata (np. do USA, Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, Iranu, Japonii, Singapuru). Huta założona została 

w 1864 r. przez Franza Losky’ego, a jej wyroby wciąż wytwa-

rzane są przy użyciu tradycyjnych metod: dmuchania, formo-

wania i zdobienia ręcznego. Ten unikalny proces można zoba-

czyć, zwiedzając hutę z przewodnikiem. Obsługę prowadzi Odział PTTK w Stroniu Śląskim 

(www.pttk-stronie.pl).

Zdrowy jak krowa, silny jak koń
„Bądź bogaty jak świnia i zdrowy jak krowa! ” mawiał hrabia Tołstoj, afi rmując sielanko-

we wiejskie życie. Choć mało kto decyduje się dziś na tradycyjne gospodarowanie w górach, 

są osoby, które wybrały taką drogę i chętnie opowiedzą dzieciom i młodzieży o blaskach i cie-

niach życia hodowcy zwierząt. Goszczenie grup zorganizowanych w gospodarstwie rolnym 

wyspecjalizowanym w ekologicznej hodowli bydła mięsnego oferują właściciele gospodarstwa 

„Pod kasztanem” w Strachocinie (www.pod-kasztanem.pl). W ofercie znajdują się: prezenta-

cja tradycyjnej sudeckiej zagrody oraz pogadanka na temat zwierząt (bydło mięsne oraz konie 

huculskie), a wszystko to połączone z ogniskiem i poczęstunkiem. Podobną propozycję (poga-

danka o koniach i jeździectwie) ma ośrodek jeździecki „FurmAnka” w Nowym Gierałtowie 

(www.koniefurmanka.pl). Stajemy się odpowiedzialni za to, co oswajamy, a to może wiązać 

się z niemałym trudem – coś o tym wiedzą hodowcy zwierząt.

Kto nie szuka, ten nie znajdzie
Nie ma jak zabawa ukoronowana nagrodą. Questy, czyli wyprawy odkrywców to zaba-

wy terenowe polegające na uważnym czytaniu w terenie tekstu w formie rymowanki. Teks-

ty zawierają opis trasy oraz zagadki i zadania do wykonania. Na końcu odkrywcy odnajdują 

skarb wyprawy. Teksty questów dostępne są na www.stronie.pl oraz w punktach informacji 

turystycznej w Stroniu Śląskim. Do zabawy potrzebne są tylko długopis i tekst questu. Nie-

co więcej, bo odbiornik GPS (odpowiednia aplikacja w smartfonie), potrzebny jest do zabawy 

w geocaching (www.geocaching.com). Zatem zabieramy smartfon i ruszamy w teren! „Wię-

zienie Roszpunki”, „Kaczy Raj”, „Skarb Elizy”, „Ptak na stacji” – to tylko niektóre z naszych 

skrytek… Zabawa wciąga. Polecamy!

Monika Ciesłowska

Nie błądź, pytaj!
Informacje na temat bazy noclegowej i innych możliwości spędzenia czasu w oko-
licy Stronia Śląskiego znaleźć można na stronie internetowej www.stronie.pl lub 
kontaktując się z informacją turystyczną w Stroniu Śląskim: it.kultura@stronie.pl, 
tel. 74 814 32 05.



BIURO TURYSTYCZNE MANIKAR – Stronie l skie    74 814 22 76, 507 009 648    www.manikar.pl

pe na oferta miejsc noclegowych w okolicy Stronia l skiego na:
www.stronie.pl 

Przewóz osób (pojazdy 8, 20, 54 osobowe). 
Wycieczki, wczasy, kolonie, zielone szko y. 

Imprezy turystyczne.
ZREALIZUJEMY KA DE ZLECENIE!

GÓRSKI POTOK – Stronie l skie Wie     608 467 116    www.gorskipotok.com 

Pokoje z widokami na Czarn  Gór . Mo liwo  zakwaterowania 54 os. w pok. 1–4 os. z azienkami i WiFi. 
Sala plenerowa o pow. 200 m², 2 sale rekreacyjne z bilardem, x-box, pi karzykami i ping-pongiem, sauna 
z pokojem relaksu, pomieszczenie z kominkiem i sklepikiem ekologicznym, miejsce na grill i ognisko. W ofercie 
warsztaty muzyki i ta ca irlandzkiego oraz turnusy z nauk  j zyka angielskiego. Proste i od ywcze posi ki, 
wed ug indywidualnie ustalanego menu.

LEW JASKINIOWY – Stronie l skie     601 933 811    www.lewjaskiniowy.pl

Obiekt na ogrodzonej dzia ce, 150 m od bardzo dobrze wyposa onego boiska sportowego „Orlik” oraz 30 m 
od marketu spo ywczego. 18 pok. z azienkami, aran owanych wed ug potrzeb na pok. 2–5 os., 2 du e sale 
do zaj  dydaktycznych i rekreacyjnych (projektor, ekran, sprz t nag a niaj cy, wiat a dyskotekowe). Obiekt 
prowadzony przez przewodnika terenowego i po Jaskini Nied wiedziej w Kletnie, który ch tnie pomaga u o-
y  plan zaj  terenowych dla grupy.

STRO SKI  PARK AKTYWNO CI „JASKINIA NIED WIEDZIA” SP. Z O. O. 
   74 814 16 04    www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

Obiekt po o ony mi dzy rz. Bia  L deck  a centrum sportowym, z krytym basenem i hal  sportow , 
100 m od marketu spo ywczego. W ofercie 68 miejsc noclegowych w pok. 2–4 os. z azienkami, TV i WiFi.  
Za budynkiem, nad rzek , chata grillowa i miejsce na ognisko. 
Bardzo smaczna domowa kuchnia, dobra lokalizacja i do wiadczenie w obs udze grup dzieci cych i m odzie o-
wych, szczególnie obozów sportowych.

MENOS – Stronie l skie   74 814 16 76    www.osrodekmenos.pl

Dwa obiekty: 36 miejsc w pok. 2–8 os. z azienkami w Stroniu l skim  (na miejscu: kryta p ywalnia, hala spor-
towa ze ciank  wspinaczkow , si ownia, zespó  odnowy biologicznej, salka konferencyjna) oraz 25 miejsc 
w pok. 2–3 os. z azienkami i pole biwakowe nad zalewem w Starej Morawie (na miejscu boiska sportowo-rekre-
acyjne, tenis sto owy, plac zabaw, piaszczysta pla a, wypo yczalnia sprz tów wodnych, strze one k pielisko).

SZEKLA – Stronie l skie Wie  39   515 227 520    www.szekla-czarnagora.pl

Przestronny, komfortowy obiekt, z ogrodzonym terenem i utwardzonym parkingiem, 3,5 km od o rodka nar-
ciarskiego „Czarna Góra”. 90 miejsc noclegowych w pok. 2–4 os. z azienkami, TV i WiFi.  Narciarnia, sala 
konferencyjna z projektorem, sala zabaw, aneks kuchenny, ping-pong, sala wicze , sauna oraz salka klubowa. 
Boisko do pi ki no nej i siatkówki, namiot imprezowy 72 m², taras drewniany, miejsce grillowe, kr g ogniskowy, 
miniplac zabaw. Przestronna jadalnia, gdzie serwowane s  domowe posi ki.

WILLA AKME – Stronie l skie   604 46 88 88    www.willaakme.pl

Zabytkowa willa, 250 m od krytej p ywalni i hali sportowej, w pobli u wielu atrakcji turystycznych (Jaskinia 
Nied wiedzia, O rodek Narciarski „Czarna Góra”). Komfortowe warunki pobytu dla ok. 50 os. w pok. 2–4 os. 
z azienkami, TV i WiFi. Pe ne wy ywienie ( niadania, obiady i kolacje), pokój zabaw i gier, ogrzewana nar-
ciarnia, chata grillowa z miejscem na ognisko, plac zabaw, parking na autokar. Wszystkie zapytania i potrzeby 
traktowane s  indywidualnie.

WILLA RUDY – Janowa Góra k. Siennej   501 854 435    www.pensjonat-rudy.pl

Z OTE GÓRY – Sienna   602 695 990    www.zlotegory.com

Nowy obiekt 800 m od o rodka narciarskiego „Czarna Góra”, 43 miejsca noclegowe w 13 pok. (2–5 os.) z a-
zienkami, w pokojach oddzielne ó ka, stoliki nocne, stó  i krzes a, pojemne szafy, WiFi. Du a sala – jadalnia, 
pokój zabaw, ogólnodost pna kuchnia, podgrzewana narciarnia, salka na gimnastyk  lub inne zaj cia ruchowe, 
ping-pong i pi karzyki, wiata grillowa z miejscem na ognisko, plac zabaw. W  ofercie posi ki – niadania, obiady, 
podwieczorki i kolacje. Obok willi – kameralny pensjonat „Rudy”, z dodatkowymi miejscami noclegowymi.

Pensjonat w o rodku narciarskim „Czarna Góra”, z ca oroczn  kolej  linow  na Czarn  Gór . Blisko  szlaków 
turystycznych i cie ek rowerowych stwarza mo liwo ci poznawania okolicy nie tylko przez narciarzy. Oko o 
100 miejsc noclegowych w pokojach 1–6 os. z azienkami, TV i WiFi, strefa relaksu z basenem, sauna sucha 
i a nia parowa, sala zabaw dla dzieci, bar, chata grillowa oraz dwie sale, w których serwowane s  posi ki. 
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PLANSZÓWKI

Zastosowanie gier podczas zajęć

Planszówki mają wiele bezcennych zalet. To nie tylko zabawa, ale również 

nauka i czas spędzony z innym człowiekiem. Gry planszowe rozwijają osobo-

wość i zainteresowania. Dzięki nim ćwiczymy swą kreatywność, wyobraźnię 

przestrzenną i umiejętność logicznego myślenia oraz działania w zespole. 

Planszówki wymagają od uczestników gry bliskiego kontaktu, a zatem inte-

grują i mogą być owocną formą spędzania czasu z przyjaciółmi.

G
ry planszowe służą rozwijaniu pamięci. Często w trakcie jednej rundy gracz musi pa-

miętać o liczbie punktów, potencjalnych ruchach przeciwnika, działaniach, które po-

dejmowali gracze wcześniej, zasadach i ich zastosowaniu w konkretnym celu i sytuacji 

oraz wielu innych aspektach. Grając w planszówki, uczymy się współpracy. Część gier wyma-

ga wspólnego działania, aby osiągnąć cel. Gracze muszą negocjować sojusze przeciwko innym 

graczom oraz zawierać porozumienia. Gry planszowe zmuszają nas do używania wyobraźni, 

by coś sobie dopowiedzieć, zobaczyć. Grając, nie zawsze jesteśmy zwycięzcami, gry planszowe 

uczą nas przegrywać i często z pokorą podać rękę zwycięzcy i pogratulować mu sukcesu. Nie 

jest to łatwa umiejętność, a bawiąc się, możemy się tego nauczyć. Planszówki wymagają od 

graczy szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, planowania. Zmuszają do strategicznego, 

logicznego myślenia. Często musimy wybierać miedzy kilkoma możliwościami. Podobnie jak 

zagadki kryminalne, gry planszowe wymagają od nas myślenia dedukcyjnego. Musimy prze-

widywać ruchy przeciwnika, który na dodatek może blefować. Jednym z ważniejszych zadań 

gier planszowych jest rozwijanie uczciwości i honorowego postępowania. Grając w gry plan-

szowe, skupiamy się na tym, by wszyscy grali fair i nikt nie oszukiwał. 

Przypomina to zestaw umiejętności, które powinien zdobywać lub rozwijać uczeń w trak-

cie nauki. Wydaje się zatem, że gry mogą być nieocenioną i niestandardową pomocą w rozwi-

janiu wspomnianych umiejętności. Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania gier pod-

czas zajęć.

Lekcja 1

Temat lekcji: Dawno, dawno temu…
Cele lekcji:
–  przypomnienie zasad tworzenia i czytania instrukcji,
–  ćwiczenie umiejętności opowiadania historii.
Metody pracy: słowna.
Środki dydaktyczne: 2 zestawy gry „Dawno dawno temu…” oraz 4 zestawy kości 
„Story cubes”, karty z niedokończonymi zdaniami.
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Przebieg lekcji:
1.  Zapis tematu i zapoznanie uczniów z celami lekcji.
2.  Wspólne odczytanie instrukcji gier.
3.  Przypomnienie lub opracowanie zasad pracy w grupie.
4.  Podział klasy na 5 grup (w zależności od liczby osób w klasie) – najlepiej przy 

użyciu kolorowych kart np. z gry „Ligretto”.
5.  Grupowa gra w planszówki:
 „Dawno, dawno temu…” – podczas rozgrywki gracze przy użyciu kart wspólnie 

opowiadają wymyślaną na bieżąco historię. Każdy grający musi wcielić się w rolę 
narratora i tak pokierować opowieścią, aby wykorzystać posiadane przez siebie 
karty. Pozostali gracze muszą pozostawać czujni, gdyż w dowolnej chwili mogą, 
wtrącając się, przerwać opowiadaną historię i pokierować ją w zupełnie inną 
stronę. Zwycięzcą zostaje gracz, który wykorzysta wszystkie swoje karty opo-
wieści i na koniec zagra kartę „I żyli długo i szczęśliwie”.

 „Story cubes” – To bardzo prosta gra, pozwalająca ćwiczyć umiejętność snucia 
opowieści. Każdy z graczy rzuca 9 kostkami przedstawiającymi różny zestaw ilu-
stracji i rozpoczyna swoje opowiadanie od „Dawno, dawno temu” lub (jeśli woli) 
„Pewnego razu”. Następnie opowiada historię w oparciu o dziewięć obrazów, 
które wypadły na kostkach. Opowieść zaczyna się od dowolnego z nich, najlepiej 
od tego, który jako pierwszy przykuł uwagę gracza.

6.  Podsumowanie – zdania niedokończone: Każdy z uczniów dostaje zestaw zdań 
do dokończenia:

 Przyjemność sprawiło mi….
 Musiałem się wysilić, by…
 Każdy z graczy mógł…
Po zakończeniu pracy chętni uczniowie odczytują swoje zakończenia.

Lekcja 2

Temat: Warsztaty kółka czytelniczego – krótkie sprawozdanie

Zajęcia kółka czytelniczego odbywają się w raz w miesiącu, trwają około 4 godzin. 
Najczęściej polegają na prezentowaniu przez uczestników przeczytanych w ciągu 
miesiąca lektur. W celu urozmaicenia zajęć i zmotywowania uczniów do większej ak-
tywności, zaproponowane zostały warsztaty tworzenia gier planszowych. Pierwsze 
najtrudniejsze zadanie polegało na skompletowaniu grup i wyborze lektury, na pod-
stawie której miałaby powstać gra. Zespół warsztatowy podzielił się na 4 grupy 
złożone z 4 osób i przez dwa kolejne miesiące trwało przygotowanie gier − od szki-
cu planszy po przetestowanie zasad gry przez graczy. Powstały gry na podstawie 
Hobbita J.R.R. Tolkiena, Igrzysk śmierci Suzanne Collins oraz Księgi Rodzaju:
Hobbit 1 – Celem gry jest dojście do mety. Aby to osiągnąć, gracze muszą wyka-
zać się wiedzą dotyczącą lektury. Każda poprawna odpowiedź daje graczom bo-
nusy ułatwiające podróż do mety.
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Karol Sarna

Absolwent UAM, nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Poznaniu, 

trener Odysei Umysłu, prowadzący Klub Gier Planszowych

Hobbit 2 – Zwycięzcą zostaje gracz, który zdobędzie największą liczbę skarbów. 
Igrzyska śmierci – Zadaniem graczy jest dojście do mety. Wygrywa gracz z naj-
większą liczbą kart pytań, które zdobywa za poprawne odpowiedzi na pytania zwią-
zane z książką.
Księga Rodzaju – Gra nawiązuje do pierwszego rozdziału Biblii, zasady są podob-
ne do popularnego Chińczyka, jednak rozgrywce towarzyszy poznawanie lektury,

Lekcja 3

Temat: Szkolny turniej gier planszowych

ZASADY SZKOLNEGO TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH

1.  W turnieju może uczestniczyć 16 uczniów (4 zespoły złożone z 4 osób) – decyduje 
kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

2.  Czas trwania: 3 godziny.
3.  Każdy z uczestników będzie miał możliwość zagrania w 4 gry. Za zwycięstwo 

w danej grze zespół otrzyma 5 punktów, za 2 miejsce − 3 punkty a za 3 − 1 punkt 
(uczestnicy zajmujący 4 miejsce w danej rozgrywce nie otrzymują punktów). 

4.  Wygrywa zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku remi-
su przewidziana jest dogrywka.
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UMÓW PROFESJNALNE SZKOLENIE I ODBIERZ LAMINATOR DLA SZKOŁY*: 
e-mail: marketing@fellowes.pl

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

KREATYWNE ZABAWY

I POMOCE NAUKOWE

BINDOWANIEWW

I LAMINACJA

PRACUJ BEZPIECZNIE

ERGONOMICZNE PRODUKTY

NA STANOWISKA 
KOMPUTEROWE

DBAJ O ZDROWIE

ĄDŹ W ZGODZIE

I DBAJ O POUFNOŚĆ DANYCH

SYSTEMY ARCHIWIZACYJNE

I NISZCZARKI DOKUMENTÓW

DZIE Z PRAWEM

DANE
OOOOOSSOBOWO E

E SZZKKOLENINIE I

*Przy jednorazowym zamówieniu produktów Fellowes na kwotę min. 1000 zł netto - laminator Spectra A4 o wartości 189,00 zł netto tylko za 1 zł netto.
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NIE TYLKO KREDA I TABLICA

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela 

Metody nauczania można defi niować i klasyfi kować na wiele sposobów. 

J
eden z nich przyjmuje za kryterium podziału postawę nauczyciela i sposób uczenia się 

uczniów, wyróżniając metody: 

 podające, do których należą: wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, 

prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie czy wyjaśnienie,

 problemowe, jak: metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacje, gry dydaktyczne: 

symulacyjne, decyzyjne i psychologiczne, dyskusja: burza mózgów, panelowa, metaplan,

 eksponujące, typu: fi lm, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem, 

 praktyczne, do których zaliczają się: ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne i produkcyj-

ne, metoda projektów, 

 programowane – z użyciem komputera, tablicy multimedialnej, maszyny dydaktycznej, 

podręcznika programowanego1. 

Do każdej z tych metod można przypisać sporą liczbę technik, ćwiczeń, zabaw, gier i strate-

gii (czasem mylnie nazywanych także metodami), jak chociażby: miniwykład, debata, scenki 

rodzajowe (psychodramy i socjodramy), inscenizacje (dramy), zabawy edukacyjne, gry psycholo-

giczne, rysunki i prace plastyczne, muzyka i taniec (choreoterapia), teatr terapeutyczny, poster 

(inaczej plakat), praca w kręgu, rundka, dywanik pomysłów, mapa skojarzeń… Tak naprawdę 

nie o nazwę chodzi, bo każdy z ww. sposobów, przy odpowiedniej organizacji pracy uczniów, 

można w pewnym stopniu przekształcić w metodę aktywizującą. Tradycyjny wykład, którego 

czasem trudno uniknąć, może stać się metodą aktywną, jeśli będzie odpowiednio prowadzony, 

a po wykładzie nastąpią techniki i ćwiczenia aktywizujące, utrwalające i zastosowania prak-

tycznego. Wiele w tej kwestii zależy od samego nauczyciela – jego wiedzy, umiejętności oraz 

podejścia do wykonywanego zawodu – gdyż aktywizującą metodą nauczania jest wszystko to, 

co nie jest jedynie kredą i tablicą.

Tak bywa dzisiaj…
Oto obraz wyłaniający się z raportów o stanie edukacji oraz efektywności nauczania róż-

nych przedmiotów, przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w latach 2011–2014:

 Większość nauczycieli najczęściej prowadzi zajęcia metodą kreda plus tablica, zaniedbując 

przy tym działanie w grupach i pracę nad projektami. 

 Większość czasu lekcyjnego przypada na wykład nauczyciela albo pracę indywidualną ucz-

nia, czyli czytanie z podręcznika lub pisanie notatki z lekcji lub notatek, które do zeszytu 

dyktuje nauczyciel. 

1 Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 

Warszawa 1996.
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 Co piąty nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej nigdy nie skorzy-

stał na lekcji ze sprzętu do doświadczeń – pipet, palników, probówek.

 W zasadzie wszyscy nauczyciele deklarują, że na lekcjach wykorzystują metody aktywizu-

jące, niekonwencjonalne sposoby przekazywania wiedzy, nowatorskie techniki uczenia. 

Bardzo często okazuje się jednak, że to tylko hasła, które są w dużym stopniu efektem 

szkoleń i specyfi cznego języka szkoleniowców. Często nauczyciele znają same nazwy me-

tod i nie potrafi ą podać konkretnych przykładów wykorzystania danej metody ani wyjaś-

nić, na czym ona polega.

 Nauczyciele mylą często aktywizującą metodę dydaktyczną/nauczania z techniką organiza-

cji pracy lekcyjnej, do której należą, jak wiadomo: praca zbiorowa, indywidualna i w grupach. 

 Nauczyciele boją się pracy w grupach. 

 Sami nauczyciele są świadomi, że powinni używać w pracy innych form. Jednak na wpro-

wadzanie nowych metod, form i technik pracy z uczniem wielu nauczycieli po prostu nie 

ma ani czasu, ani chęci.

Choć powinno być tak…

W ideologii nowoczesnego systemu edukacji i wychowania aktywność ucznia jest pojęciem 

szeroko rozumianym, co nie wszystkim nauczycielom odpowiada. Dzisiejszy uczeń nie chce być 

i nie jest biernym odbiorcą wiedzy proponowanej mu przez szkołę, więc buntuje się na różne 

sposoby, włącznie z demonstrowaniem biernej postawy. Zrozumienie tego faktu powinno być 

podstawową przesłanką do poszukiwania przez nauczycieli sposobów zwiększających czynny 

udział uczniów w procesie nauczania – uczenia się. Wie o tym niejeden dobry, odpowiedzialny 

i kreatywny nauczyciel, który nie chce realizować podstawy programowej tylko w tradycyjny 

sposób, tzn. wtłaczając w uczniowskie głowy wiedzę encyklopedyczną, zbędną, nieprzystają-

cą do realiów dzisiejszego świata. Chce być przewodnikiem po świecie wiedzy, wprowadzać, 

mobilizować do samodzielności, przekazywać i wzmacniać ambicje. Być doradcą, animatorem, 

partnerem, obserwatorem i słuchaczem, nade wszystko także refl eksyjnym praktykiem, wciąż 

szukającym nowych inspiracji do aktywizowania uczniów, rozwojowego, samodzielnego ucze-

nia się i umiejętnego korzystania ze zdobytej wiedzy w myśl zasady: „Słyszę – zapominam. 

Widzę – pamiętam. Robię – rozumiem”. 

Czym się kierować, na co zwracać uwagę? Skąd czerpać inspiracje do prowadzenia „fajnych” 

lekcji? To pytania, jakie powinien sobie zadać każdy pedagog aspirujący do bycia dobrym na-

uczycielem. Zapewne niejeden będzie musiał zmienić dotychczasowy sposób myślenia o sobie, 

szkole i uczniu. Zaakceptować, że:

 Uczenie się leży po stronie ucznia, a rolą nauczyciela jest nauczanie, czyli planowe kierowa-

nie procesem uczenia się, umożliwiające uczniowi zdobywanie wiadomości, umiejętności, 

nawyków oraz rozwijanie osobowości. 

W raporcie Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku powołanej przez UNESCO, zatytuło-
wanym Edukacja: jest w niej ukryty skarb, czytamy: „Skoro z prognoz wynika, że 
w 2020 r. wiedza będzie się w pełni odnawiać w przeciętnych dyscyplinach nauko-
wych co 76 dni, szkoła nie ma szans na przekazywanie aktualnej wiedzy, w którą 
może wyposażyć ucznia na wiele lat”.
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 Miejscem nauczycielskiej pracy jest mózg ucznia – narząd stworzony do twórczej pracy, 

przystosowany do rozwiązywania problemów i przetwarzania informacji, a nie do ich re-

produkowania. Narząd, który dobrze zapamiętuje informacje łączące wiedzę kognitywną 

z emocjami i aktywnością ciała. O wiele lepiej koduje w pamięci długotrwałej to wszystko, 

co ma dla niego praktyczne znaczenie, oraz informacje poznane w bezstresowej i przyja-

znej atmosferze, które potrafi  odnieść do swoich dotychczasowych doświadczeń. Łatwiej 

też zapamiętuje to, co może poznać dzięki aktywności rąk. Ręce mają w mózgu bardzo dużą 

reprezentację, ich aktywność pobudza więc wiele struktur neuronalnych. 

 Wielozmysłowe poznawanie świata sprzyja uczeniu się i zapamiętywaniu, dlatego w taki 

sposób trzeba organizować proces edukacyjny, aby umożliwić uczniowi jak najszersze wy-

korzystanie wszystkich zmysłów, aktywności ruchowej i emocji.

 Znaczna część procesu uczenia się i nabywania umiejętności przebiega przez kontakt z in-

nymi. Trzeba więc stwarzać jak najczęściej uczniom możliwość takiego kontaktu. 

 Metody aktywne, zwane także aktywizującymi – to grupa metod nauczania, które charak-

teryzuje to, że w procesie nauczania – uczenia się aktywność uczniów przewyższa aktyw-

ność nauczyciela. 

 Głównym zadaniem metod aktywizujących jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby od-

czuwał potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekuje nauczyciel.

 Metody aktywizujące to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje ucz-

niom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się.

 Metody aktywizujące należy rozumieć jako wskazówki, sposoby działania, które pomogą 

uczniom: pogłębić zainteresowanie wspólną sprawą, przyswoić bez trudu nową wiedzę, roz-

winąć własne pomysły, komunikować się, dyskutować i spierać się na różne tematy.

 Metody aktywizujące charakteryzują się dużą różnorodnością i atrakcyjnością, jednak każ-

da z nich ma zarówno swoje dobre, jak i słabe strony. Nauczyciel i uczeń potrzebują zwery-

fi kowanych w praktyce wskazówek, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł, na co zwra-

cać uwagę, czego unikać. 

 Dobór metod i technik pracy z uczniami musi być wyznaczony przyjętymi celami i realny-

mi potrzebami w kontekście zarówno przekazu treści nauczania i kształconych umiejętno-

ści, jak i aktywizowania intelektualnego i emocjonalnego uczniów. Metody bez powiąza-

nia z celami, treściami, ramami organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia 

i preferencjami nauczyciela nie mają wartości, czego efektem może być nadmierny hałas 

na lekcji, rozmowy uczniów nie na temat, brak kontroli nauczyciela nad pracą uczniów czy 

praca wyłącznie uczniów-liderów.

 Stosowanie metod aktywnych ma kapitalne znaczenia nie tylko dla ucznia (o czym już 

wspomniałam), lecz także dla nauczyciela, który ma możliwość obserwacji podopiecznego 

w procesie uczenia się i lepszego poznania jego potrzeb i możliwości edukacyjno-rozwojo-

wych. To z kolei przyczynia się do lepszej indywidualizacji oraz dostosowania wymagań. 

 Aby efektywnie stosować metody aktywne, trzeba najpierw dobrze je poznać, każda z nich 

ma bowiem swój określony cel, przebieg, ramy organizacyjne, wskazane mocne i słabe stro-

ny, warianty oraz rekomendacje co do typu zajęć, w których można ją z powodzeniem wy-

korzystać. Następnie drogą przetestowania należy sporządzić swój osobisty katalog metod, 

do których efektywności jest się przekonanym – nie ograniczając się tylko do klasycznej 

rundki czy burzy mózgów i pamiętając, że wybór konkretnej metody, a także sposobu jej 

realizacji, zależy również od tego, z jaką grupą uczniów się pracuje, jak jest ona liczna, jakie 

były jej wcześniejsze doświadczenia w tej kwestii. 



PROJEKTORY NEC 
NOWOCZESNA EDUKACJA

Oferta projektorów NEC jest szczególnie dostosowana do potrzeb odbiorców z rynku edukacyjnego 
i obejmuje: 
• projektory przenośne (atrakcyjne cenowo, doskonałe technologicznie, lekkie projektory, do czę-

stych prezentacji w różnych miejscach)
• projektory EDU (rozszerzona gwarancja na lampę – tylko dla jednostek edukacyjnych)
• projektory 3D (trójwymiarowy obraz pozwala lepiej zrozumieć zagadnienia takie jak np. anatomia)
• projektory krótkodystansowe do pracy z tablicami interaktywnymi
• profesjonalne projektory instalacyjne (możliwość projekcji w dużych salach, aulach)
• zestawy interaktywne do projektorów (możliwość stworzenia wirtualnej tablicy interaktywnej 

na dowolnej płaskiej powierzchni np.: klasyczna tablica szkolna, ściana)
• zestawy projektor interaktywny z tablicą suchościeralną.

www.nec-display-solutions.pl



46 Przewodnik Dyrektora Szkoły 2016/2017

Multimedia

Podejmując temat wykorzystywania aktywnych metod nauczania, świadomie nie przedsta-

wiłam żadnego ich wykazu ani szczegółowego opisu którejkolwiek metody. Takie informacje 

można bez trudu znaleźć w obszernej literaturze przedmiotu.

…bo się da i opłaca!
W polskich szkołach mamy sporo dobrych nauczycieli. Chodzi o to, by było ich coraz wię-

cej. Takich, co nie dają się rutynie i wypaleniu zawodowemu, nie narzekają na brak czasu, au-

torytetu i kiepskie uczniowskie roczniki. Takich, którzy potrafi ą zadbać, by na ich zajęciach 

pojawiał się element zaskoczenia, niespodzianki, nauki poprzez zabawę, gry oraz aktywne 

motywowanie uczniów. Ale też takich, co nie boją się wyróżniać stylem swojej pracy, chociaż 

przygotowanie dobrej, wartościowej lekcji wymaga od nich wiele wysiłku organizacyjnego i in-

telektualnego. I takich, którzy na pytanie wchodzącego do klasy dyrektora: „Co się tu dzie-

je? Dlaczego na lekcji u koleżanki jest tak głośno? ”, spokojnie, śmiało i z dumą odpowiadają: 

„Panie dyrektorze, moi uczniowie właśnie się uczą”. 2

Małgorzata Łoskot

Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, 

wieloletni Redaktor Prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”, 

pedagog specjalny

2 Bernacka D., Od słowa do działania, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 2001.

„W praktyce szkolnej nie chodzi o to, aby precyzyjnie deklamować zasady i założe-
nia określonej metody nauczania i mocno trzymać się instrukcji i przepisów. To za-
danie dla badaczy problemu i systematyków. Ale warto znać wiele różnych metod, 
technik, sposobów rozwiązywania określonego typu problemów. „Wynalazki” danej 
metody można łączyć, przekształcać – opracowując swój własny, niepowtarzalny 
warsztat pracy. Wszystko zależy od twojej uważności, kreatywności i otwartości”2.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W SZKOLE

Resort edukacji za sprawą ogłoszonych w 2015 roku przez Radę Informaty-

zacji Edukacji otwartych konsultacji przymierza się do wprowadzenia rewo-

lucyjnych zmian w podstawie programowej kształcenia przedmiotów infor-

matycznych. W podążaniu za kanonem kompetencji XXI wieku, planuje się 

wprowadzenie obowiązkowej nauki programowania i elementów robotyki, 

mechatroniki, począwszy od I etapu kształcenia, a także realizację obowiąz-

kowych treści nauczania z wykorzystaniem innych niż tylko komputer urzą-

dzeń cyfrowych. 

O
becnie nauczyciele mają do dyspozycji szereg możliwości technologicznych budujących 

warsztat programowanych metod pracy z uczniem: tablice interaktywne, wizualizery, 

interaktywne systemy szybkiej odpowiedzi, platformy edukacyjne, oprogramowania 

umożliwiające generowanie interaktywnych ćwiczeń, narzędzia Google dedykowane edukacji. 

Cyfrowe narzędzia pełnią wiele cennych funkcji usprawniających pracę zarówno nauczy-

ciela, jak i ucznia. Doskonale sprawdzają się w roli zawsze aktualnych źródeł i baz informacji, 

mogą być tutorialami (samouczkami), jako edytory ułatwiają pracę z tekstem, obrazem i dźwię-

kiem. Bardzo dobrze organizują bieżącą pracę w różnych aspektach. Nauczycielowi umożliwiają 

organizację interaktywnych testów, quizów, prowadzenie indywidualnych diagnoz uczniów. 

Coraz więcej edukacyjnych portali internetowych dostosowuje możliwość wyświetlania swoich 

zasobów także na urządzeniach mobilnych, w związku z czym rosnącym powodzeniem cieszy 

się edukacja mobilna oparta na dostępie ucznia do wiedzy za pomocą edukacyjnych aplikacji 

zaprojektowanych na tablety, a dostępnych na Google Play, Windows Market i AppStore. Ma-

teriałów edukacyjnych o tym charakterze przybywa w niezwykle szybkim tempie, dzięki cze-

mu uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej bazy aplikacji tematycznych, gier eduka-

cyjnych i programów wspierających realizację podstawy programowej. Programy dedykowane 

urządzeniom cyfrowym pozwalają minimalizować odczuwany przez nauczyciela dyskomfort 

w zakresie niepełnego wyposażenia klasopracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne. Spraw-

dzają się jako symulatory melodycznych instrumentów muzycznych oraz zastępniki analogo-

wych gier planszowych, puzzli, a nawet klocków. Dostęp uczniów do przenośnych urządzeń 

mobilnych umożliwia realizację edukacji plenerowej rozumianej jako nauka na świeżym po-

wietrzu czy też „w klasach bez ścian”. Ta forma wykorzystania TIK na polu edukacji zwiększa 

atrakcyjność wycieczek przedmiotowych i przyrodniczych, obserwacji, zwiedzania obiektów. 

Nauczyciele coraz częściej stosują nauczanie oparte na cyfrowej wizualizacji. Nauka obra-

zowa pozwala na włączenie do sytuacji edukacyjnych wyobrażeń w postaci zdjęć, map myśli, 

grafów, a także tworzeniu grafi cznych organizerów informacji w formie diagramów, szkiców, 

map mentalnych. Praca z uczniami wykorzystująca naukę wizualną ma swoje odzwierciedlenie 

w uczeniu się przy pomocy narzędzi tablicy interaktywnej, wykorzystywaniu zasobów YouTu-

be, animacjach 3D, e-podręcznikach (multibookach), materiałach poglądowych z elementami 

rozszerzonej rzeczywistości, wyszukiwarkach obrazów. 
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Atrakcyjnym dla uczniów rozwiązaniem edukacyjnym jest nauka oparta na gestach i metodzie 

kinestetycznej z wykorzystaniem urządzeń i oprogramowań typu: Nintendo, Kinect oraz Kine-

stEducation. Edukacja kinestetyczna jest szczególnie użyteczna w pracy z uczniami o zaburzo-

nej motoryce, lateralizacji oraz niepełnosprawnymi ruchowo. Wszelakie aplikacje o charakterze 

multimedialnych audiobooków zwanych książkami mówionymi umożliwiają indywidualne roz-

budzanie i kształcenie sprawności uważnego słuchania. Chociaż nigdy nie będą w stanie zastąpić 

papierowych książek, stanowią ciekawą alternatywę, zwłaszcza dla uczniów o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych: dyslektycznych, z trudem skupiających uwagę i koncentrację na przedmiocie 

wzrokowego poznania, mających problem z czytaniem tekstów na poziomie ich zrozumienia. 

Nauczyciele coraz częściej organizują pracę uczniów w ramach kształcenia zespołowego lub 

projektowego. Przykładem sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie są polskie lub międzyna-

rodowe projekty e-twinningowe. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie włączaniem do zajęć 

edukacyjnych z uczniami w wieku wczesnoszkolnym gier online i elementów rywalizacji. Na ich 

atrybutach skonstruowanych jest wiele aplikacji o charakterze edukacyjnym (zmagania z orto-

grafi ą, działaniami matematycznymi, pokonywanie łamigłówek i zadań o charakterze logicz-

nym). Coraz częściej do klas wkraczają różne formy tzw. edurozrywek, polegających na wyko-

rzystywaniu walorów i siły zabawy interaktywnej do realizacji celów edukacyjnych w ramach 

nauki opartej na praktycznym działaniu. Rosnącą popularnością wśród uczniów cieszy się osa-

dzanie informacji w kontekście, czyli tworzenie interaktywnych opowieści, opowiadań, komik-

sów z wykorzystaniem technologii. Uczniowie z pomocą dedykowanych aplikacji i samodzielnie 

zredagowanych, zgromadzonych plików tekstowych i grafi cznych generują historie na okre-

ślony temat przedstawiające sekwencję informacji uporządkowanych w czasie. Nowe techno-

logie dodatkowo ułatwiają ożywianie, animowanie tych historyjek dzięki czemu towarzysząca 

działaniom uczniów nauka oparta jest na głębokim emocjonalnym zaangażowaniu i zabawie.

Izabela Breguła

I miejsce w ogólnopolskim konkursie pod Patronatem Honorowym MEN w zakresie 

stosowania TIK w edukacji „Innowacyjny Nauczyciel 2013”, nagrodzona III miejscem 

na Światowym Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Barcelonie 2014, autorka 

6 pionierskich innowacji pedagogicznych włączających TIK do edukacji wczesnoszkolnej
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FUNDUSZE UNIJNE DLA SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH 

Program Erasmus+

Erasmus+ to kolejny duży program, z którego szkoły mogą pozyskiwać środki. 

P
riorytetami Programu Erasmus+ są:

 edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczy-

     cieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy,

 umożliwianie zagranicznej mobilności uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracow-

ników młodzieżowych (wyjazdy edukacyjne: studia, praktyki, szkolenia lub wolontariat),

 wspieranie budowy partnerstw między szkołami średnimi, wyższymi, przedsiębiorstwa-

mi i organizacjami non profi t na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy,

 wspieranie inicjatyw mających na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu 

w sporcie,

 wspieranie międzynarodowych imprez sportowych typu non profi t, 

Program Erasmus+ ma specyfi czną strukturę, w skład której wchodzą 3 główne typy dzia-

łań (Akcje) oraz 2 działania specjalne:

 Akcja 1 − Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych).

 Akcja 2 − Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 Akcja 3 − Wsparcie w reformowaniu polityk.

 Działania specjalne: Jean Monnet i Sport. 

W odniesieniu do poszczególnych Akcji zastosowane zostały nazwy sektorów o poniższych 

nazwach:

 Erasmus+ Edukacja szkolna,

 Erasmus+ Kształcenia i szkolenia zawodowe,

 Erasmus+ Młodzież,

 Erasmus+ Projekty centralne i Sport,

 Erasmus+ Edukacja dorosłych,

 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (w związku z faktem, iż niniejsza publikacja dotyczy szkół, 

a nie uczelni wyższych, ten sektor został pominięty w dalszej części materiału). 

Co do zasady stwierdzić należy, iż Akcja 1 pozwala na realizację przez benefi cjentów pro-

jektów z zakresu mobilności oraz organizacji wydarzeń na dużą skalę w ramach Wolontariatu 

Europejskiego. Akcja ta umożliwia także studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich 

oraz korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Erasmus+ 

wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych kadry i osób pracujących z młody-

mi ludźmi. Umożliwia także pogłębianie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, 
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szkolenia i młodzieży. Celem Akcji jest spowodowanie, aby uczestnicy programu stali się bar-

dziej otwarci na różnorodność kulturową i społeczną.

Z kolei Akcja 2 to możliwość tworzenia przez benefi cjentów Programu Erasmus+ partnerstw 

strategicznych w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży. Benefi cjenci mogą zawierać sojusze 

na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych. Ma to na celu budowanie potencjału w dzie-

dzinie młodzieży oraz wdrażanie innowacji, przygotowanie atrakcyjniejszych programów 

kształcenia i szkolenia, szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Akcja 3, skupia się zaś na organizowaniu spotkań z osobami decyzyjnymi w sprawach mło-

dzieży, gromadzeniu wiedzy na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowaniu tzw. 

przyszłych inicjatyw (perspektywiczne projekty współpracy), a także prowadzeniu współpra-

cy z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach Akcji 3 

ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Erasmus + Edukacja szkolna (Edukacja szkolna)
To sektor realizujący Akcje 1 i 2 tego programu w odniesieniu do przedszkoli, szkół pod-

stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Edukacja szkolna promuje także udział 

w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (Akcja 3).

Edukacja szkolna − Akcja 1 − Mobilność edukacyjna (Wyjazdy kadry edukacyjnej)
Projekty realizowane w ramach Akcji 1 w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę 

jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach/wyjaz-

dach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia. W trakcie tych wjazdów pracownicy placówki 

mają podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez m.in. poznawanie nowoczesnych i in-

nowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na poprawę 

jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz wpłynie 

na pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

 teaching assignment – możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i praca w szkole partner-

skiej za granicą,

 szkolenia kadry/pracowników w formie udziału w kursach (metodycznych, metodyczno-

-językowych, językowych i specjalistycznych) lub szkolenia zagraniczne,

 obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edu-

kacją szkolną (job shadowing), a następnie przeniesienie odpowiednich elementów pracy 

do szkół krajowych.

Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie 

Erasmus+ i mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt 

może trwać od 1 roku do 2 lat.

Projekt realizowany w ramach Akcji 1 powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ 

w sektorze edukacji szkolnej (szczegółowy opis znajduje się w Przewodniku po programie), 

uwzględniać indywidualne potrzeby placówki, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobser-

wowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifi kacji zawodowych pracow-

ników placówki. We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju placówki (Euro-
pean Development Plan), w którym określone będą obszary wymagające poprawy, wskazana 

zostanie zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfi ką placówki oraz długofalowe 

korzyści wynikające z udziału w projekcie. 
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Organizacjami uprawnionymi do ubiegania się o środki z Programu Erasmus+ Edukacja 

szkolna są: publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 

ponadpodstawowe. Dofi nansowaniem objęte są takie koszty projektu, jak: koszty związane 

z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności oraz 

wsparciem organizacyjnym dla placówki. 

Edukacja szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne (Projekty wielostronne 
realizowane z udziałem polskich instytucji)

Projekty realizowane w ramach Akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy placówek 

edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem 

ich działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk tam, 

gdzie jest to konieczne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Szczególną uwagę przykłada 

się do zwiększania osiągnięć młodych ludzi (głównie zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem 

szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także do podnoszenia jakości 

wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wniosek o dofi nansowanie mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a także artystyczne, oraz władze 

oświatowe i inne organizacje działające w obszarze edukacji z krajów uczestniczących w pro-

gramie Erasmus+, czyli krajów członkowskich UE oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Tur-

cji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Projekty realizowane w ramach tej 

Akcji mogą trwać od 2 do 3 lat.

Akcja 2 – Edukacja szkolna Programu Erasmus+ nastawiona jest na wspieranie i realizację 

3 typów partnerstw strategicznych:

 partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – muszą w nich uczestniczyć minimum 

2 szkoły z 2 różnych krajów,

 partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami – w skład partnerstwa mu-

szą wchodzić minimum 2 grupy instytucji z 2 różnych krajów, obejmujące trzy typy insty-

tucji: władze oświatowe, szkołę i inną organizację działającą w obszarze edukacji, adekwat-

ną do tematyki projektu,

 partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji 

– współpraca minimum 3 dowolnych instytucji działających w obszarze edukacji z 3 róż-

nych krajów.

Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 
Ten sektor, podobnie jak sektor Edukacja szkolna, realizuje Akcje 1 i 2. Różnica polega 

na tym, że Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowane są w stosunku do szkół zawodo-

wych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji związanych z kształceniem zawodowym 

i szkoleniami. Sektor ten promuje także udział w działaniach scentralizowanych Akcji 3, któ-

re zarządzane są przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uwaga!
Cele projektu muszą być określane wspólnie przez nauczycieli i dyrektora w opar-
ciu o potrzeby placówki i jej pracowników, a korzyści z wyjazdu odnieść musi nie 
tylko uczestnik wyjazdu, ale cała placówka!
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Uwaga!
Z praktyk i staży nie mogą skorzystać osoby pracujące i bezrobotne. 

Kształcenie i szkolenia zawodowe − Akcja 1 − Mobilność edukacyjna 
(Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej)

Mobilność uczniów

W ramach Akcji 1 osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawo-

dowe za granicą, a także mogą podwyższać swoje umiejętności językowe, bowiem integral-

ną częścią staży jest nauka języka oraz zajęcia kulturowo-pedagogiczne. Uczniowie mogą 

podjąć staż (trwający od 2 tygodni do roku) w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub 

organizacji pozarządowej, ale także w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mo-

bilność ma ułatwić uczniom przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Z dobrodziejstw progra-

mu mogą skorzystać uczniowie szkół zawodowych i technicznych, osoby w trakcie szkolenia 

zawodowego u pracodawcy. Wnioski o dofi nansowanie projektów mogą składać instytucje, 

np. szkoły zawodowe.

Mobilność kadry

Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Akcji 1 stwarzają również możliwości dla: ka-

dry nauczycielskiej, trenerów, opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach lub warsztatach szkol-

nych, doradców zawodowych, osób zajmujących się organizacją wyjazdów edukacyjnych oraz 

kształceniem i szkoleniem zawodowym w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicz-

nego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie).

Projekty mają na celu umożliwienie osobom z ww. grup poznawanie za granicą nowych 

metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia 

i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą brać udział w prakty-

kach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowe-

go, uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia 

i szkolenia zawodowego bądź prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach part-

nerskich. Wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy, a wnioski, podobnie jak w przypadku 

projektu Mobilność uczniów, składane są przez instytucje, czyli np. szkoły zawodowe.

Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności)

Partnerstwa strategiczne

Działania w ramach Akcji 2 nastawione są na wsparcie współpracy instytucji edukacyjnych 

z pozostałymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wymianę doświad-

czeń, innowacji i dobrych praktyk. Główny nacisk położony został na wspieranie współpracy 

międzysektorowej, tj. sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, ogól-

nego oraz kształcenia dorosłych. Celem realizowanych działań powinna być poprawa jakości 

działań edukacyjnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Partnerstwa za-

wierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy 
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społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów 

uczestniczących w programie Erasmus+. Projekt może trwać 2 lub 3 lata.

Współpraca w ramach Partnerstw strategicznych może obejmować:

 wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk,

 wdrażanie Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodo-

wym (ECVET) oraz Europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (EQAVET),

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształ-

ceniem w środowisku pracy oraz używaniem otwartych zasobów edukacyjnych,

 wspólne projekty z lokalnymi i regionalnymi izbami przedsiębiorczości lub stowarzysze-

niami pracodawców oraz agencjami rozwoju gospodarczego,

 budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształce-

niem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Sojusze na rzecz umiejętności 

To działanie jest działaniem zarządzanym przez EACEA w Brukseli i polega na wspieraniu 

współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami. 

Celem sojuszy na rzecz umiejętności jest lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do zmienia-

jących się potrzeb rynku pracy. Członkowie sojuszu mogą tworzyć wspólne treści szkoleniowe 

i wypracowywać metody kształcenia dopasowane do faktycznych trendów w zapotrzebowaniu 

na umiejętności. Partnerstwa mogą tworzyć wszelkie organizacje zajmujące się kształceniem 

lub szkoleniem zawodowym (np. szkoły zawodowe, techniczne), organizacje posiadające wie-

dzę ekspercką z zakresu danego sektora ekonomicznego (np. organizacje branżowe, zawodo-

we, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze) oraz instytucje mające funkcje regulacyj-

ne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (np. władze lokalne, regionalne, instytucje 

uznawania kwalifi kacji, certyfi kujące, ośrodki doradztwa itp.). Współpraca placówek eduka-

cyjnych z przedsiębiorstwami może trwać w ramach sojuszu 2 lub 3 lata i może obejmować:

 tworzenie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych dopasowanych 

do potrzeb osób uczących się, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK) oraz otwartych zasobów edukacyjnych,

 identyfi kowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności w poszczególnych bran-

żach (sektorach),

 zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,

 upowszechnianie idei współpracy sektorowej na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego 

skierowane do władz odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe, przedsiębior-

ców oraz doradców zawodowych.

Ewa Fiedorowicz

Specjalista ds. funduszy unijnych
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KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA 
JĘZYKA OBCEGO

Aby uczyć języków obcych w klasach I−III szkół podstawowych, nauczyciel 

musi posiadać nie tylko kwalifi kacje do pracy w danej placówce, ale także 

legitymować się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 

co najmniej podstawowym oraz ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwa-

lifi kacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Z
godnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształ-

cenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.), 

kwalifi kacje do nauczania języków obcych i innych przedmiotów wykładanych w języku obcym 

w klasach I−III szkół podstawowych obcych posiada osoba, która:

1)  ukończyła studia magisterskie na kierunku fi lologia w specjalności danego języka obcego 

lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub

2)  studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w ko-

legium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;

3)  ukończyła studia pierwszego stopnia:

a)  na kierunku fi lologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub

b)  w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języ-

ka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4)  ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu 

językowi obcemu, lub

5)  ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

a)  świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego 

stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

b)  świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, 

o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedago-

giczne.

Osoba taka powinna się także legitymować świadectwem znajomości danego języka obcego 

w stopniu co najmniej podstawowym i ukończeniem studiów podyplomowych lub kursu kwa-

lifi kacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Dokumentem stwierdza-

jącym złożenie państwowego egzaminu nauczycielskiego z języka obcego I lub II stopnia jest 

świadectwo potwierdzające ten fakt zgodnie z zarządzeniem nr 33 MEN z dnia 30 sierpnia 

1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.

Marta Handzlik 

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego 
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ROZDZIAŁ 6.
NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
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JAK ZDOBYĆ DOTACJE 
DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

w kontekście priorytetu MEN o promocji 

czytelnictwa

Czy istnieje potrzeba dofi nansowania? Wydawać by się mogło, że to zbędne 

pytanie. W dzisiejszej elektroniczno-internetowej rzeczywistości, zdomino-

wanej przez rozmaitej maści show, książka stała się nieatrakcyjna, a biblio-

teka jawi się jako ciasna sala zastawiona regałami, do której idzie się zazwy-

czaj po nudną lekturę. 

N
iektórym ciekawe książki kupują rodzice, inni nie czytają i nie będą czytać wcale. Dziś 

jest wiele ciekawych, nowych atrakcji, które nazywane są zajęciami rozwijającymi 

i które nie wymagają czytania. Nawet nie trzeba czytać tego, co kiedyś było obowiąz-

kiem uczniów, a mianowicie lektur. Są streszczone, zinterpretowane, opisane w brykach, do-

stępne w Internecie w rozmaitych wariantach interpretacyjnych. Nauczyciele (niektórzy na-

uczyciele) wolą nie angażować się zbytnio w dociekania, na ile teksty zostały poznane przez 

uczniów. Test tego nie wymaga. Nie wymaga wywodu, wykorzystania kontekstów interpreta-

cyjnych. Ta moja smutna refl eksja pogłębiona została przez informacje, jakie zebrałam w czasie 

realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Szkoły, składając wnioski o dofi nan-

sowanie bibliotek, charakteryzowały warunki pracy bibliotek i ich wyposażenie. Przyznam, 

że była to bardzo smutna lektura, choć wniosek zdaje się być jeden − wszystko zależy od ludzi, 

od ich sposobu postrzegania biblioteki, a nie od miejscowości i zasobności regionu. Na popar-

cie swego spostrzeżenia przytoczę fragmenty kilku wypowiedzi.

Biblioteka szkoły, do której uczęszcza 259 uczniów, położona w jednym z najwięk-
szych i najbogatszych miast w Polsce na Śląsku
Biblioteka szkolna, ze względu na warunki lokalowe, znajduje się w pomieszcze-
niu, w którym odbywają się również inne zajęcia dydaktyczne. Ze względu na brak 
własnego pomieszczenia księgozbiór ulokowany jest na regałach szaf zamykanych 
i szafy oszklonej. 

W bibliotece brakuje książek bogato ilustrowanych, o dużym czytelnym druku, z ko-

lorową, ciekawą szatą grafi czną, których treść będzie dostosowana do najmłod-

szych – 6-letnich uczniów, którzy są najczęstszymi czytelnikami biblioteki.
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Jeśli tak opisano stan bibliotek szkolnych, to trzeba zapytać: W jakim celu uczniowie mają 

do nich przychodzić? Z czym atrakcyjnym będą mogli się w nich spotkać? Skoro rzeczywi-

ście mają poświęcić swój czas na czytanie, to przecież powinni otrzymać jakąś propozycję, 

która byłaby adekwatna do poziomu ich rozwoju, oczekiwań, która by ich wzbogaciła i która 

wreszcie byłaby wyrazem szacunku dla nich. Proszę wybaczyć, ale oczekiwanie od kogokol-

wiek, a w szczególności od dziecka czy młodego człowieka, że zainteresuje się czytelnictwem 

w sytuacji, gdy nie ma się do zaproponowania pozycji nowych, atrakcyjnych, rozwijających czy 

skłaniających do refl eksji, jest wielką niestosownością. 

Dlatego na sformułowane na początku pytanie odpowiadam: Tak, istnieje ogromna potrze-

ba dofi nansowania bibliotek, w szczególności bibliotek szkolnych. Istnieje także wielka po-

trzeba zmiany poglądów na temat sposobu funkcjonowania biblioteki w szkole, bo to bibliote-

ki szkolne są dla wielu uczniów tym pierwszym miejscem, w którym spotykają się z książką.

Co zrobiono? 
Przez lat wiele od transformacji nie zrobiono nic. Dokonano w tym czasie kilku znaczących 

reform edukacji, w żadnej z nich nie dostrzeżono jednak potrzeby czytania. Nie uwzględnio-

no w tych reformach faktu, że czytanie rozwija i równoważy rozwój emocjonalny i intelek-

tualny dziecka. Książka została przekierowana na daleki, drugi plan. Zawsze liczyły się bar-

dziej pomalowane korytarze, nowe wykładziny, języki obce czy komputery. Tego oczekiwali 

także rodzice…

W tym czasie dojrzała i funkcjonuje dziś jakaś grupa − pokolenie bez wrażliwości, wyob-

raźni, mniej empatyczne, które nie ma pojęcia o polskiej klasyce literackiej, a którego przed-

stawiciel zapytany o polskiego twórcę, nie wymieni żadnego nazwiska. 

Cieszą mnie zatem wszystkie kampanie, które promują czytelnictwo. Cenię sobie niezwykle 

działalność pani Ireny Koźmińskiej i jej Fundacji ABCXXI, która prowadzi od lat kilku akcję: 

„Cała Polska czyta dzieciom”, doceniam działalność Anny Dymnej i jej „Salon Poezji”. 

Szkoła, do której uczęszcza 126 uczniów, położona w powiatowym mieście Wiel-
kopolski
Aktualny stan księgozbioru nie zaspokaja potrzeb czytelniczych uczniów. Księgo-
zbiór od dłuższego czasu nie był odnawiany. Brakuje lektur w ilościach wystarcza-
jących dla wszystkich uczniów. Nie ma książek o tematyce bliskiej współczesnym 
doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Biblio-
teka nie stanowi „centrum informacyjnego”, w zbiorach którego uczniowie mogą 
znaleźć źródła informacji z różnych dziedzin życia. 

Kolejna duża szkoła – 540 uczniów, w mieście wojewódzkim Pomorza
Znaczna część księgozbioru to pozycje o tematyce odległej od współczesnego do-
świadczenia uczniów. Brakuje zarówno lektur, jak i książek do czytania dla przy-
jemności. 
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Zachwycają mnie wszystkie działania regionalne i indywidualne, czynione z potrzeby, dla 

dobra uczniów i bezinteresownie. Jestem przekonana, że to one zwróciły uwagę na potrzebę 

rozwoju czytelnictwa, wspartego systemowym działaniem. Ministerstwo Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego zainicjowało przygotowanie strategii rozwoju czytelnictwa. Jest ona reali-

zowana we współpracy i z dużym zaangażowaniem Ministerstwa Edukacji, bardzo przemy-

ślana. Powstały dwa rządowe programy. Mam na myśli rządowy program „Książki naszych 

marzeń”, który realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016, oraz drugi wieloletni rządowy 

program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016−2020”.

Pierwszy z programów umożliwia zakup nowych książek do bibliotek szkolnych do końca 

2015 r. Ważnym elementem programu było to, aby do bibliotek zakupiono książki, które będą 

wybierane przez uczniów, którymi uczniowie, a nie nauczyciele, będą autentycznie zaintere-

sowani, które będą ukazywać świat im bliski, który rozumieją i które będą pisane językiem 

zrozumiałym dla nich. Fabuła książek powinna rozbudzać ciekawość młodego czytelnika i in-

spirować do działania. 

Chciałabym podkreślić i jednocześnie docenić, że obydwa programy przewidują współpracę 

bibliotek szkolnych z bibliotekami pedagogicznymi i publicznymi bibliotekami środowiskowy-

mi w zakresie wyboru wydawnictw przewidywanych do zakupu, a także w zakresie organiza-

cji wydarzeń promujących czytelnictwo. Zakłada się, że gromadzone zbiory będą się uzupeł-

niać. Biblioteki powinny wspólnie organizować spotkania z twórcami, spotkania dla rodziców 

na temat wpływu czytania na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży. Pracow-

nicy bibliotek i nauczyciele powinni przede wszystkim dbać o to, aby czytanie stawało się dla 

uczniów nie tylko przyjemnością, ale także sposobem na spędzanie wolnego czasu. Te oczeki-

wania zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. 

organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r., poz. 759). 

Ministerstwo Edukacji podaje, że z programu „Książki naszych marzeń” skorzystało 13 400 

bibliotek szkolnych, które uzyskały dofi nansowanie w wysokości 20 milionów zł.

Drugi program „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016−2020”, zatwier-

dzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r., został pomyślany bardzo komplekso-

wo. Jest on realizacją postanowień „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”, która przyję-

ła, że wsparcie czytelnictwa jest jednym z najważniejszych elementów kapitału kulturowego. 

Program został podzielony na trzy priorytety, które będą funkcjonować w latach 
2016–2020
Priorytet 1 – Zakup nowości do bibliotek (stałe doposażenie bibliotek poprzez aktu-
alizowanie ich zbiorów o nowe książki i multimedia),
Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek (fi nansowe wsparcie modernizacji, budowy 
oraz przebudowy placówek bibliotecznych jako miejsc kreowania kapitału społecz-
nego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach),
Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
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Źródłem fi nansowania programu są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, na terenie których znajdują się biblioteki.

Szczegółowy sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji 

Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 

2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 

zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r., poz. 1667).

Na fi nansowanie działań Priorytetu 3., dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych, 

przewidziano 150 milionów zł. Na każdy rok trwania programu przewidziano po 30 milio-

nów zł. Do programu mogą aplikować publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gim-

nazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szko-

ły specjalne, szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, działające w ramach Ośrodka Rozwoju 

Polskiej Edukacji za Granicą, publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne oraz ich fi lie. 

Wsparcie można uzyskać jeden raz w czasie trwania programu, a wysokość dofi nansowa-

nia uzależniona jest od ilości uczniów w szkole. I tak: szkoła licząca do 70 uczniów może 

otrzymać 2480 zł, szkoła licząca od 71–170 uczniów może otrzymać 4000 zł, szkoła licząca 

powyżej 170 uczniów może otrzymać 12 000 zł. Dofi nansowanie dla bibliotek pedagogicz-

nych wyniesie 4600 zł. 

Ponadto organy prowadzące szkół są zobowiązane do wniesienia dla każdej szkoły wkładu 

własnego w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. Z obowiązku wkładu własnego zwolnieni 

są ministrowie prowadzący szkoły, np. szkoły artystyczne. 

Jeśli w zespole szkół znajdują się odrębne biblioteki, każda z nich może wystąpić z wnio-

skiem o dofi nansowanie, tzn. jedna wyodrębniona biblioteka może złożyć jeden wniosek.

W jaki sposób można aplikować do „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
− Priorytet 3

 Dyrektorzy szkół składają wnioski do organów prowadzących do 31 październi-
ka roku poprzedzającego przyznanie wsparcia, a w roku 2015 wyjątkowo do dnia 
20 listopada 2015 r. 

 Wnioski będą oceniane przez zespoły oceniające powołane przez wojewodów lub 
właściwych ministrów, np. wnioski szkół artystycznych − przez zespoły powoła-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie fi -
nansowe.

 Zespół oceniający uwzględnia w ocenie: aktualny stan wyposażenia bibliotek, 
zgodność działań planowanych przez szkoły lub biblioteki z celami programu oraz 
zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

 Wzorcowe wnioski publikuje na swoich stronach MEN, jednak organy prowadzą-
ce mają prawo opracować własne wzory wniosków.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. precyzyjnie określa, 
jakie dane powinien zawierać wniosek.
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Szansa dla książki? 
Czy rzeczywiście uczniowie nie czytają? Uważam, że czytają. Natomiast nauczyciele nie 

wiedzą, co uczniowie czytają. Wielu nauczycieli i bibliotekarzy nie zdaje sobie sprawy z tego, 

jak wiele ciekawych książek pojawiło się w księgarniach. Czytają ci, którzy mają świadomych 

i zasobnych rodziców. W większości bibliotek szkolnych nie ma pozycji, które uczniowie chcie-

liby czytać. Dotąd nikt tego nie przyznawał otwarcie. Zazwyczaj krytycznie ocenia się ucz-

niów za nieczytanie lektur. 

Mnie jednak zadziwia, że trzeba było aż zapisów rozporządzenia Rady Ministrów, aby zobo-

wiązać biblioteki szkolne do udostępniania książek wtedy, kiedy uczniowie mają potencjalnie 

czas na czytanie, czyli w czasie wakacji lub w czasie ferii. Zadziwiające, że trzeba było rozpo-

rządzeniem zobowiązywać do współpracy biblioteki znajdujące się na danym terenie. Zaska-

kujące jest także, że w rozporządzeniu trzeba było zapisać wprost, że należy kupować książki 

odpowiednie dla wieku i zainteresowań uczniów. 

To my dorośli powinniśmy już dawno uwzględnić te fakty − oczywiste z punktu widzenia 

wartości i z racji szacunku do młodego człowieka. Zadziwiające, ale to właśnie rozporządze-

nie − urzędniczy dokument ma szansę przemodelować myślenie o miejscu i roli biblioteki 

szkolnej. Żałuję bardzo, że kwoty, którymi można dofi nansować biblioteki w szkołach są tak 

niewielkie. Czy zostanie wdrożony następny program? Wszak dzisiejsi uczniowie to kapitał 

i społeczny, i kulturowy!

Michalina Butkiewicz 

Wizytator ds. przedmiotów ogólnokształcących CEA w Warszawie, 

przewodnicząca ZG Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w latach 2009–2013

 Szkoły, które będą aplikować do programu, są zobowiązane do: 
– zasięgania opinii rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
– zorganizowania w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia pro-

mującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
– uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas 

zorganizowanego przez szkolę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
– zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole 

z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
– dostosowania czasu pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczegól-

ności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zi-
mowych i letnich,

– uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach.
 Za pozyskane pieniądze będzie można kupić dowolne książki, głównie takie, które 
będą interesować uczniów, lektury oraz e-booki.

 Wykorzystanie wsparcia fi nansowego przez organy prowadzące powinno nastą-
pić do dnia 31 grudnia danego roku. 

 Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozy-
cji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu.

 Sposób rozliczenia fi nansowego przez szkołę określa § 15 cytowanego rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 
ZACHĘTĄ DO CZYTANIA

Według badań Biblioteki Narodowej przeprowadzonych w 2014 r., około 40% 

Polaków czyta książki (co najmniej jedna książka w ciągu roku), natomiast 

czytelników intensywnych (siedem i więcej książek w ciągu roku) jest 11%. 

J
ak dzisiaj zachęcić uczniów do czytania, jakie możliwości w tym zakresie ma biblioteka 

szkolna? Już od dłuższego czasu nie ma w szkołach obowiązkowej edukacji czytelniczej. 

Nauczyciel bibliotekarz nie musi prowadzić tzw. lekcji bibliotecznych. Co na ten temat 

mówi podstawa programowa? „Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się 

do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszech-

stronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selek-

cjonowania i wykorzystywania informacji”1. Podstawa programowa mówi o dobrze wyposa-

żonej bibliotece, a więc takiej, która posiada aktualny księgozbiór oraz zbiory multimedialne. 

W rzeczywistości różnie z tym bywa. Każdemu nauczycielowi marzy się, żeby nowości, o któ-

rych czyta, które przegląda w księgarniach i na stronach internetowych wydawnictw, o któ-

rych opowiadają uczniowie, mogły w krótkim czasie znaleźć się na półce w bibliotece szkolnej.

Zachęcać do czytania można w różnoraki sposób. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” zosta-

ła przemianowana w naszej szkole na „Cała szkoła czyta dzieciom”. Każda klasa wybiera sobie 

książkę, która jest czytana przez uczniów w wybranym dniu tygodnia po 10 minut na każdej 

lekcji. Uczniowie często przychodzą do biblioteki po poradę, jaką lekturę wybrać.

Co roku organizuję Imieniny Biblioteki. Impreza jest związana z Międzynarodowym Miesią-

cem Bibliotek Szkolnych (październik). W ciągu kilku dni uczniowie przychodzą do biblioteki, 

gdzie na specjalnej wystawie podziwiają swoje prace, swoich kolegów i nauczycieli. Podczas im-

prezy uczniowie częstowani są cukierkami. Dotychczasowe tematy prac dotyczyły ulubionego 

bohatera literackiego, projektu okładki do książki, projektu zakładki, wykonania kartki imie-

ninowej, biblioteki moich marzeń (temat realizowany jako projekt, rysunek lub praca litera-

cka), recenzji książki, plakatu pt.: Dlaczego warto czytać? Uczniowie zmagali się także z formą 

wiersza, fraszką o bibliotece, budowali słownik terminów związanych z książką – każda klasa 

losowała pięć haseł i opracowywała je. Zorganizowano też wystawę ulubionych książek z dzie-

ciństwa nauczycieli, która cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem (zwłaszcza książki 

pani dyrektor). Nauczyciele przygotowali również prace plastyczne dotyczące ich ulubionych 

bohaterów literackich. 

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkol-

nego w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. świętujemy przez cały październik. 

Jest to świetna okazja, żeby zaprosić uczniów do biblioteki, porozmawiać z nimi o ich prefe-

rencjach czytelniczych w miłej, luźnej, niezobowiązującej atmosferze.

1 Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, s. 2.
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Innym ważnym świętem dla bibliotekarzy jest dzień 23 kwietnia – Światowy Dzień Książ-

ki. W tym miesiącu zorganizowałam wystawy najstarszej książki w naszej bibliotece i ksią-

żek z autografami oraz wystawę „Moje hobby” – kolekcja sów, które zbiera od lat koleżanka 

bibliotekarka. 

Akcja „Podaruj książkę bibliotece” jest praktykowana w wielu bibliotekach i mądrze rozpro-

pagowana może przynieść naprawdę bardzo dobre efekty w postaci zbioru książek nieznisz-

czonych i aktualnych. Takimi książkami można zasilić księgozbiór lub zorganizować szkolny 

bookcrossing (uwalnianie książek) – bardzo dziś popularny. 

W ramach skontrum przeznaczyłam do zubytkowania około 2000 książek, szkoda było 

oddać to wszystko na makulaturę, wpadłam więc na pomysł kiermaszu „Książka za złotów-

kę”. Ku mojemu zaskoczeniu i radości cieszył się on dużym zainteresowaniem, przychodzili 

uczniowie z rodzicami, a nawet z dziadkami, dla których była to okazja do wspomnień, opo-

wieści związanych z lekturami z młodości i dzieciństwa. Udało się sprzedać połowę książek.

Ważnym i ciekawym aspektem obcowania z książką są spotkania autorskie lub warsztaty or-

ganizowane przez wydawnictwa. Jedno z prężniej rozwijających się wydawnictw poznańskich, 

specjalizujące się w dziecięcej literaturze skandynawskiej, bardzo chętnie i za darmo oferuje 

zajęcia dla dzieci z klas I–VI. Warsztaty są związane z konkretnymi książkami; są to pokazy 

multimedialne, głośne czytanie fragmentów tekstów, zagadki. Warsztaty dla starszych ucz-

niów prowadzone się w formie dyskusji poprzedzonych szukaniem argumentów na wybrany 

temat (np. „Miłość – czy warto się zakochać, czy nie”). Po zajęciach dzieci mają okazję kupić 

książki, nie jest to jednak obowiązkowe. 

Bibliotekarze, tak jak i inni nauczyciele, organizują różnego rodzaju konkursy szkolne i mię-

dzyszkolne. Konkursy recytatorskie, pięknego czytania, literackie są jak najbardziej związane 

z propagowaniem czytelnictwa. Dzieci mają za zadanie nie tylko przekazać tekst technicznie 

bezbłędnie lub prawie bezbłędnie i w taki sposób, aby zainteresować słuchaczy, ale same mu-

szą zatrzymać się i wysłuchać swoich kolegów. Przy okazji możemy dowiedzieć się, co obecnie 

jest na topie w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

Przy bibliotece mogą działać różnego rodzaju koła zainteresowań. Koło Pożeraczy Książek 

(dzieci z klas IV–VI) spotykało się raz w tygodniu, aby czytać na głos ciekawe książki, które 

z reguły ja proponowałam (m.in. R. Dahl, J. Wilson, D. Terakowska). Potem rozmawialiśmy 

o problematyce lektur, próbowaliśmy znaleźć wartości, jakimi kierowali się bohaterowie, szu-

kaliśmy rozwiązań różnych sytuacji, nawiązując do własnych doświadczeń życiowych. 

Na niezaplanowane zastępstwa przychodzę zazwyczaj z książką z biblioteki, którą czy-

tam na głos. Uczniowie w tym czasie mogą jeść, pić, rysować, odrabiać lekcje − mają się czuć 

swobodnie i tylko słuchać. Czytanie ma stać się przyjemnością i chodzi o takie właśnie pozy-

tywne skojarzenia. Dzieci, nawet z klas VI, bardzo lubią takie zajęcia, reagują na rozwój ak-

cji (np. śmiech) i często przychodzą do biblioteki, aby wypożyczyć książkę, bo są ciekawe jej 

zakończenia. 

Wydaje mi się, że biblioteki szkolne mają wiele możliwości zachęcania uczniów do czyta-

nia i większość z nich to robi. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnorodnych działaniach, 

które przełamują szkolną rutynę, wychodzą naprzeciw zainteresowaniom uczniów, pokazu-

ją, że czytanie to świetna zabawa, którą dodatkowo można się pochwalić, pokazać, że się jest 

na bieżąco z nowościami. 

Współczesny uczeń ma wiele możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Najczęściej 

korzysta z komputera, spotyka się z przyjaciółmi, słucha muzyki, ogląda telewizję itp. A czy-

tanie? Oczywiście, dzieci szkolne muszą czytać, chociażby obowiązkowe lektury. Najczęściej 
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bibliotekę szkolną odwiedzają uczniowie klas I, jest to dla nich nowe, ciekawe miejsce i to oni 

wypożyczają najwięcej książek. 

Łatwo jest zainteresować dzieci czytaniem, trudniej to zaciekawienie utrzymać. Uczniowie 

na pewno chętniej przyjdą do biblioteki, w której znajdą nowości, książki polecane im przez 

rówieśników. Oni doskonale wiedzą, co chcą czytać. Świadczą o tym Ogólnopolskie Wybo-

ry Książek zorganizowane przez „Bibliotekę w Szkole” – ranking, przebieg, wnioski znajdują 

się na stronie www.wyboryksiazek.pl. Niektórzy uczniowie z mojej szkoły byli przekonani, 

że książki przez nich wskazane pojawią się na półkach bibliotecznych. Niestety, na razie stwo-

rzyłam listę tytułów, które chciałabym jak najszybciej zakupić. 

Agnieszka Koralewska



ROZDZIAŁ 7.
TERAPIA PEDAGOGICZNA 
I PRACA Z DZIECKIEM ZE SPE
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METODA TOMATISA®

Słuchowa technika 

stymulacji neurosensorycznej

Metoda Tomatisa® jest programem terapii mającym na celu poprawę pro-

cesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu wpływającym pozytywnie 

na komunikację jednostki z otoczeniem oraz kontrolę własnego głosu i mowy.

T
wórca metody, Alfred Tomatis (1920–2001), był francuskim otolaryngologiem, synem 

znanego śpiewaka operowego. Prowadził on badania nad zależnością pomiędzy słuchem, 

głosem, mową i językiem. Tomatis wprowadził rozróżnienie między dwoma procesami: 

słyszeniem i słuchaniem. Słyszenie jest procesem biernym (recepcją dźwięku) i zależy od fi -

zjologicznego stanu narządu słuchu. Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. 

W uproszczeniu można powiedzieć, iż jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców 

dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych i odrzucania nieistotnych, oraz czerpania 

z nich informacji o otaczającym świecie. Słuchanie (uwaga słuchowa) jest umiejętnością, która 

kształtuje się przez całe życie człowieka. Zaburzenia uwagi słuchowej mogą manifestować się 

np. zaburzeniami koncentracji, myleniem podobnie brzmiących słów, koniecznością powta-

rzania pytań lub poleceń, ubogim słownictwem, problemami z czytaniem i pisaniem, brakiem 

zdolności muzycznych, a nawet brakiem energii życiowej. Odpowiedni trening może zmniej-

szyć lub usunąć istniejące zaburzenia uwagi słuchowej. Tomatis uważał, że dźwięki nie tylko 

niosą informację, lecz również energetyzują mózg, przygotowując go do świadomego przyjmo-

wania bodźców ze świata zewnętrznego.

Metoda Tomatisa® jest metodą 

treningu słuchowego przeprowa-

dzanego przy pomocy urządzenia 

zwanego elektronicznym uchem. 

Składają się na nią sesje słuchania 

materiału dźwiękowego oraz kon-

sultacje dodatkowe wraz z oceną 

audio-psycho-fonologiczną.

Najczęściej stosowanym w niej 

materiałem dźwiękowym jest 

muzyka Mozarta i chorały grego-

riańskie. Elektroniczne ucho prze-

twarza dźwięki w taki sposób, aby 

stymulować uwagę słuchową. Mu-

zyka przetworzona przez to urzą-

dzenie niekiedy zupełnie nie przy-
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pomina muzyki odsłuchiwanej 

ze standardowych płyt CD.

Terapia Tomatisa® składa się 

z dwóch etapów – biernego i czyn-

nego. W fazie biernej osoba pod-

dawana terapii słucha przez słu-

chawki muzyki przetworzonej 

przez elektroniczne ucho, bez 

konieczności własnej aktywno-

ści. Drugą fazą treningu jest faza 

czynna, w której osoba poddawa-

na terapii mówi, czyta lub śpiewa 

do mikrofonu, słysząc przez słu-

chawki własny głos. Ta część tera-

pii pomaga uzyskać lepszą kontro-

lę nad własnymi wypowiedziami, 

w oparciu o prawidłową kontrolę 

słuchową.

Metoda Tomatisa® ma bardzo szerokie zastosowanie. Może przynieść korzystne efekty 

u dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją, problemami z koncentracją uwagi, zaburzenia-

mi centralnego przetwarzania słuchowego. Stosowana jest często u dzieci z autyzmem. Ma też 

zastosowanie w przypadku opóźnienia rozwoju mowy oraz zaburzeń artykulacji, płynności 

mówienia, a także zaburzeń głosu. Trening słuchowy może mieć działanie stymulujące, po-

prawiające percepcję mowy oraz jej samokontrolę. Jednym z popularnych zastosowań trenin-

gu słuchowego jest nauka języków obcych.

Należy podkreślić, że Metoda Tomatisa® jest terapią uzupełniającą. Jej celem nie jest za-

stąpienie standardowych terapii (np. logopedycznej) lub leczenia medycznego. Może ona na-

tomiast przyspieszyć postępy terapii i ułatwić terapeucie pracę z pacjentem.

dr n. med. Joanna Ratyńska

Otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. 

Przez 16 lat związana z Kliniką Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii 

i Patologii Słuchu w Warszawie, w której pracowała jako adiunkt oraz pełniła funkcję  

ordynatora oddziału audiologiczno-foniatrycznego. 

Obecnie pracuje w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Konsultant Metody Tomatisa

Bliższe informacje na temat Metody Tomatisa® znajdą Państwo na stronie interne-
towej www.tomatis.com lub pod adresem e-mail info@tomatis.com
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ORGANIZACJA 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
W PLACÓWKACH 

a zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Z nowym rokiem weszła w życie reszta przepisów podpisanego 24 lipca 

2015 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci oraz młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosto-

sowaniem społecznym.

P
oczynione w przedmiotowym akcie wykonawczym zmiany stanowią swego rodzaju 

odpowiedź na postulaty zgłaszane m.in. przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, 

nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedago-

giczny i organizacji pozarządowych. Dodajmy, że rozporządzenie stanowi wykonanie upo-

ważnienia zawartego w treści art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 51 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Co więcej, obowiązujący akt wykonawczy zastąpił dwa obowiązujące dotychczas rozporzą-

dzenia, tj.:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-

nych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 

oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-

nych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólno-

dostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).

Rozporządzenie wprowadza nową terminologię sformułowań, a mianowicie posługuje się 

zwrotem „niepełnosprawność intelektualna”. Zabieg wprowadzenia niniejszego zwrotu jest 

wynikiem nowelizacji art. 3 ustawy o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 

2015 r. Nowelizacja wprowadziła w art. 3 nowy punkt 18b w brzmieniu: „upośledzeniu umy-

słowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym 

lub głębokim”. Nowe przepisy zawierają też katalog jednostek systemu oświaty, które organizu-

ją kształcenie specjalne. Zostały one uzupełnione o nowe formy wychowania przedszkolnego. 
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Kształcenie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedosto-

sowaniem społecznym ma być organizowane we wszystkich typach szkół oraz w ściśle okre-

ślonych ośrodkach.

Najważniejsze zmiany
Najważniejsze zmiany dotyczą:

 ustalenia, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowywany w przed-

szkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego określa zakres i sposób dostosowania 

programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-

cyjnych oraz możliwości psychofi zycznych dziecka,

 określenia, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indy-

widualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewi-

domych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 zmian w kwestii terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno-

-terapeutyczny,

 dookreślenia, że oprócz wychowawcy oddziału lub wychowawcy grupy wychowawczej pracę 

zespołu pracującego z uczniem może również koordynować nauczyciel lub specjalista pro-

wadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szko-

ły lub ośrodka,

 ustaleń, że zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, pro-

wadzących zajęcia z uczniem, będzie zobowiązany dokonać co najmniej dwa razy w roku 

szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględ-

niając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ucznio-

wi oraz, w miarę potrzeb, dokona modyfi kacji indywidualnego programu edukacyjno-

-terapeutycznego,

 wprowadzenia przepisu zobowiązującego osoby biorące udział w spotkaniu zespołu 

do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste 

ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, 

prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób, które uczestniczą w spotkaniu 

zespołu.

Obowiązek zatrudnienia dodatkowej kadry 
Dość istotnym aspektem jest wprowadzenie regulacji, które nakładają obowiązek zatrud-

nienia dodatkowej kadry. Kwestia ta uregulowana jest w treści § 7 przedmiotowego rozporzą-

dzenia, z tym że niektóre uregulowania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Powołany 

przepis nakłada obowiązek zatrudnienia dodatkowo w przedszkolach, innych formach wy-

chowania przedszkolnego oraz w szkołach:

a)  nauczycieli posiadających kwalifi kacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorgani-

zowania kształcenia integracyjnego lub współorganizowania procesu kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym,

b)  specjalistów,

c)  asystentów nauczycieli lub

d) pomocy nauczycieli.
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Rozporządzenie przewiduje dwa sposoby zatrudnienia.

Pierwszy polega na obowiązkowym zatrudnianiu w:

 przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,

 przedszkolach integracyjnych,

 szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz

 szkołach integracyjnych

nauczycieli posiadających kwalifi kacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Obowiązek ten 

wszedł w życie w dniu 1 września 2015 r. 

Natomiast w:

 przedszkolach ogólnodostępnych,

 innych formach wychowania przedszkolnego oraz

 szkołach ogólnodostępnych,

w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone: nauczycieli posiadających kwali-

fi kacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, lub – w przypadku klas I–III 

szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie 

oświaty, lub pomoc nauczyciela. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Drugi polega na fakultatywnym zatrudnianiu. I tak w:

 przedszkolach ogólnodostępnych,

 innych formach wychowania przedszkolnego oraz

 szkołach ogólnodostępnych,

w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowanie spo-

łeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego można 

zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifi kacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej lub specjalistów, lub – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asysten-

ta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, lub – pomoc nauczyciela. 

Możliwość ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nauczyciele posiadający kwalifi kacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorgani-

zowania kształcenia realizują następujące zadania:

a)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi na-

uczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w progra-

mie,

b)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym,

c)  uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów,

d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i spe-

cjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze 
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form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz za-

grożonymi niedostosowaniem społecznym.

Paweł Nowak

Prawnik specjalizujący się w problematyce 

prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113).

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.).

POD- 
BUDUJ 
DZIECIAKI
POMÓŻ W ROZBUDOWIE  
KLINIKI ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
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DZIECIAKI
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ROZDZIAŁ 8.
ŻYWIENIE W SZKOLE
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NADZÓR DYREKTORA PLACÓWKI 
NAD PROCESEM ŻYWIENIA 

Nowe wymagania

W
ykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzorowania pracy kuchni obejmuje:

1) monitorowanie, czy napoje i dania są przygotowane z produktów dozwolonych 

przez Ministra Zdrowia w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 

2015 r. (lub ze szczegółowej listy produktów, ustalonej w jego jednostce w trybie art. 52c 

ust. 3 i 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dalej UoBŻiŻ):

 kuchnia gotuje z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, ale do-

puszczalne jest używanie koncentratów z naturalnych składników,

 stosuje pieczywo graham lub z mąki pełnoziarnistej,

 każdy główny posiłek zawiera produkty zbożowe lub ziemniaki,

 każdy posiłek zawiera dodatek warzyw surowych lub przetworzonych,

 do obiadu jest dodawany owoc,

 co najmniej raz w tygodniu jest podawana ryba,

 co najmniej raz dziennie uczeń powinien spożyć jeden ze składników: mięso, ryby, jaja, 

orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona,

 są używane przyprawy w postaci świeżych lub suszonych ziół bez dodatku soli, cukru, 

wzmacniaczy smaku, zapachu lub konserwantów,

 używana jest sól o obniżonej zawartości sodu,

 używany jest ketchup, do wyprodukowania którego na 100 g zużyto co najmniej 120 g 

pomidorów,

 sosy do kanapek, tostów lub sałatek są przygotowywane wyłącznie z naturalnych skład-

ników, zwłaszcza z jogurtu, kefi ru, maślanki, warzyw z ziołami, za to bez dodatku soli, 

cukru, wzmacniaczy smaku, zapachu lub konserwantów,

 są stosowane właściwe tłuszcze: oliwa, oleje roślinne (np. lniany, rzepakowy), masło, 

margaryny kubkowe miękkie niearomatyzowane, a do smażenia: olej roślinny rafi nowa-

ny o zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych powyżej 50% i zawartości 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych poniżej 40%,

 kuchnia przygotowuje napoje niegazowane, bez cukru, sztucznych słodzików, barwni-

ków, sztucznych aromatów i konserwantów, bez kofeiny, tauryny i guarany,

 serwuje kompoty, soki i inne naturalne napoje bez ww. dodatków, naturalne kakao, kawę 

zbożową, wodę, lemoniady z wody i owoców, herbatę niearomatyzowaną,

 używa mleka, produktów mlecznych i produktów zastępujących mleko i wyroby mlecz-

ne z niską zawartością cukru i sodu,

 maksymalnie jedną porcję owoców lub warzyw dziennie zastępuje sokiem owocowy, wa-

rzywnym lub owocowo-warzywnym o maksymalnej pojemności 200 ml,

 serwuje naturalne przekąski bez cukru, soli i niedozwolonych tłuszczy, np.: bakalie, orze-

chy, owoce świeże i suszone,
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 dania są przygotowywane bez nadmiernej ilości soli, cukru lub tłuszczu, a produkty nie 

są nimi doprawiane po przyrządzeniu,

 nie są używane substancje słodzące, barwniki, aromaty i konserwanty;

2) monitorowanie, czy napoje i dania nie są przygotowane z produktów zabronionych lub czę-

stotliwość serwowania jest niezgodna z wytycznymi Ministra Zdrowia:

 kuchnia przygotowuje dania typu fast food lub instant,

 częściej niż raz w tygodniu jest podawana smażona potrawa,

 dania są przyrządzane często z tych samych kilku składników, bez urozmaicenia,

 w daniach są pomijane warzywa,

 warzywa lub owoce są zastępowane sokami,

 nie są w ogóle serwowane ryby lub rzadziej niż raz na tydzień,

 do obiadu nie są dodawane owoce,

 do pieczywa, gotowania, smażenia lub pieczenia używane są niedozwolone tłuszcze: 

margaryny utwardzane, tłuszcze zwierzęce, np. smalec,

 jest używany ketchup wyprodukowany ze zbyt małej ilości pomidorów, majonez, goto-

we sosy,

 produkty i dania mają dodatek soli, cukru, wzmacniaczy smaku, zapachu lub konser-

wantów,

 dla uczniów są przyrządzane: kawa naturalna, kakao rozpuszczalne, czekolada do picia,

 uczniom są podawane dosładzane napoje, gazowane, woda wysokozmineralizowana,

 są podawane słodkie lub słone przekąski, guma do żucia,

 do doprawienia uczniom są udostępniane sól, cukier, przyprawy z solą lub tłuszczem,

 do gotowania stosowana jest sól kuchenna lub przyprawy z solą lub tłuszczem;

3) kontrolowanie, czy napoje i dania są przygotowywane w odpowiedni sposób:

 kuchnia przyrządza i promuje świeże, zdrowe i zróżnicowane wyżywienie,

 pracownicy:

– posiadają wiedzę o produktach dopuszczalnych i zabronionych,

– znają normy żywieniowe i potrzeby konsumpcyjne uczniów w zależności od ich wieku,

– stosują dopuszczalne metody przygotowywania posiłków: pieczenie, gotowanie na pa-

rze lub w wodzie oraz przestrzegają zasady, że produkty smażone nie są podawane 

częściej niż raz w tygodniu przy żywieniu od poniedziałku do piątku,

– dbają o smak i estetykę oraz odpowiednią do wieku uczniów objętość wydawanych 

posiłków,

 jeśli nawet w kuchni znajdują się produkty niedozwolone, nie są mieszane z produktami 

dozwolonymi na etapie przechowywania i przyrządzania oraz nie znajdują się w porcjach 

przeznaczonych dla uczniów,

 kuchnia pracuje odpowiednio sprawnie, aby stołówka lub sklepik zaserwowały uczniom 

w czasie przerw między zajęciami posiłki bez nadmiernego oczekiwania i pośpiechu 

w spożywaniu,

 kuchnia uwzględnia w miarę możliwości sugestie rodziców i uczniów co do walorów 

smakowych potraw.

W wielu jednostkach oświatowych, niezależnie od funkcjonowania kuchni i stołówki, dzia-

łają sklepiki, które mogą być prowadzone przez:

 pracowników jednostki oświatowej,

 uczniów pod nadzorem nauczyciela,
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 radę rodziców,

 osobę prywatną.

Każdy podmiot, który prowadzi sklepik na terenie (a więc nie tylko wewnątrz budynku) 

szkoły, przedszkola lub placówki ma obowiązek przestrzegania nowych przepisów w zakresie 

żywienia uczniów w zakresie asortymentu, jego składu i jakości. Regulacje wiążą nie tylko ucz-

niów, rodziców uczniów i pracowników jednostek oświatowych, ale również osoby z zewnątrz.

Wykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzorowania sklepiku obejmuje:

1) monitorowanie, czy napoje i dania są przygotowane z produktów dozwolonych przez Mini-

stra Zdrowia w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. (lub ze szcze-

gółowej listy produktów, ustalonej w jego jednostce w trybie art. 52c ust. 3 i 4 UoBŻiŻ):

 kanapki lub tosty są z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego,

 na kanapkach lub tostach są chude wędliny, ryby, sery, jaja, produkty z roślin strączko-

wych,

 na kanapkach lub tostach zawsze są owoce lub warzywa,

 użyto do nich masła lub miękkiej margaryny,

 jeśli są przyprawione – czy ziołami lub odpowiednim ketchupem (do którego produkcji 

zużyto nie mniej niż 120 g pomidorów na 100 g),

 surówki i sałatki są sprzedawane w opakowaniach jednostkowych,

 ich główne składniki to warzywa lub owoce,

 sałatki i surówki posiadają dopuszczalne urozmaicenie: chude wędliny, ryby, sery, jaja, 

produkty z roślin strączkowych, mleczne i zbożowe, suszone owoce, warzywa, nasiona 

i orzechy, a także dopuszczalne oleje, zioła,

 oferowane mleko lub produkty zastępujące mleko mają niską zawartość soli i sodu oraz 

nie są dosładzane,

 produkty mleczne mają niską zawartość cukru i tłuszczu,

 płatki zbożowe i inne produkty zbożowe mają niską zawartość soli i cukru

 warzywa są sprzedawane w postaci surowej lub przetworzonej bez dodatku soli i cukru,

 warzywa i owoce są umyte, 

 warzywa i owoce w miarę potrzeby są obrane i pokrojone oraz w opakowaniach jednost-

kowych,

 suszone przekąski (warzywa, owoce, orzechy, nasiona) są bez dodatku cukru, soli, tłusz-

czu,

 soki mają w składzie owoce, warzywa lub ich naturalne koncentraty bez dodatku cukru 

i soli,

 soki są sprzedawane w opakowaniach do 330 ml,

 przeciery składają się z warzyw lub owoców bez dodatku cukru i soli,

 koktajle mają w składzie warzywa lub owoce, ewentualnie z dodatkiem mleka, napo-

jów zastępujących mleko lub produktów mlecznych (lub zastępujących) bez soli i cukru,

 sprzedawana woda jest wodą czystą, niegazowaną, najwyżej średniozmineralizowaną,

 inne napoje nie zawierają cukru, kofeiny, guarany, tauryny, barwników i aromatów oraz 

konserwantów, są niegazowane;

2) monitorowanie, czy napoje i dania nie są przygotowane z produktów zabronionych przez 

Ministra Zdrowia, a w szczególności, czy w sklepiku nie są sprzedawane:

 kanapki i tosty z tzw. białej mąki,



83Przewodnik Dyrektora Szkoły 2016/2017

Żywienie w szkole

 z tłustymi wędlinami, pasztetami, serami topionymi,

 posmarowane utwardzaną lub aromatyzowaną margaryną,

 z dodatkami warzywnymi lub owocowymi z dodatkiem cukru,

 ozdobione gotowymi sosami, majonezem, ketchupem zza malej ilości pomidorów,

 sałatki i surówki z nadmiernym dodatkiem cukru, soli, majonezu, innych sosów, przy-

praw ze wzmacniaczami smaku i zapachu, z produktów konserwowych,

 dania typu fast food,

 dania instant,

 napoje gazowane,

 napoje zawierające kofeinę (energetyczne lub kawa inna niż zbożowa),

 wody smakowe,

 herbaty aromatyzowane,

 słodzone soki,

 słodzone produkty i napoje mleczne,

 ciasta, ciastka, batoniki, wafelki, lizaki, żelki, cukierki,

 gumy do żucia,

 słone przekąski (chipsy, paluszki, popcorn, solone orzeszki);

3) kontrolowanie, czy osoby prowadzące lub zatrudnione w sklepiku:

 nie promują spożywania produktów niedozwolonych lub przygotowanych w niewłaści-

wy sposób, przykładowo poprzez oferowanie ich pracownikom jednostki oświatowej lub 

innym dorosłym osobom (poza uczniami),

 nie zniechęcają w jakikolwiek sposób do spożywania zdrowych i zróżnicowanych pro-

duktów,

 dbają o świeżość, smak, estetykę potraw i w miarę możliwości zróżnicowaną ofertę,

 sprzedają produkty o dopuszczalnej gramaturze lub objętości,

 sprzedają produkty pochodzącego z wiarygodnego źródła – produkty gotowe lub przy-

rządzone w kuchni znajdującej się w jednostce oświatowej,

 sprzedają produkty zawierające informacje o składzie i terminie ważności lub potrafi ą 

podać pełne i rzetelne informacje o składzie, sposobie przyrządzenia i terminie ważno-

ści produktów, jeśli informacje te nie są zamieszczone na opakowaniach,

 nie dodają do zakupionych produktów saszetek soli, cukru lub innych niedozwolonych 

produktów,

 nie informują, gdzie poza terenem jednostki oświatowej uczniowie mogą kupić napoje 

i produkty spożywcze nieodpowiednie dla ich zdrowia i rozwoju,

 nie reklamują niedozwolonych środków spożywczych oraz przygotowanych w sposób 

sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Również każdy podmiot, który prowadzi posiada na terenie (a więc nie tylko wewnątrz bu-

dynku) szkoły, przedszkola lub placówki automat z napojami i przekąskami ma obowiązek 

przestrzegania nowych przepisów w zakresie żywienia uczniów. 

Wykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzorowania automatów oferujących 

żywność obejmuje:

1) monitorowanie, czy napoje i przekąski mają skład dopuszczony przez Ministra Zdrowia 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. (lub ze szczegółowej listy 

produktów, ustalonej w jego jednostce w trybie art. 52c ust. 3 i 4 UoBŻiŻ), np.:
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 orzechy, pestki, suszone warzywa i owoce bez tłuszczu, cukru i soli, w opakowaniu 

do 100 g,

 niegazowana woda bez dodatków,

 niesłodzona herbata,

 soki warzywne i owocowe o pojemności do 330 ml;

2) monitorowanie, czy napoje i dania nie są produktami zabronionymi przez Ministra Zdro-

wia, a w szczególności czy w automacie uczniowie nie mają dostępu do:

 batoników,

 wafelków,

 żelków,

 drożdżówek,

 ciastek,

 czekoladek i czekolad,

 innych słodyczy,

 gum do żucia,

 wód i napojów barwionych, aromatyzowanych, z guaraną, kofeiną, tauryną,

 dosładzanych soków,

 produktów mlecznych z nadmierną ilością cukru lub tłuszczu,

 napojów o pojemności ponad 330 ml,

 chipsów,

 słonych paluszków,

 precelków,

 innych słonych przekąsek, np. nasion i orzechów z dodatkiem soli, 

 chipsów owocowych lub warzywnych z dodatkiem cukru, tłuszczu lub soli;

3) kontrolowanie, czy automaty:

 nie promują spożywania produktów niedozwolonych,

 nie zniechęcają w jakikolwiek sposób do spożywania zdrowych i zróżnicowanych pro-

duktów,

 oferują produkty zawierające informacje o składzie i terminie ważności,

 oferują produkty o dopuszczalnej gramaturze lub objętości,

 nie informują, gdzie poza terenem jednostki oświatowej uczniowie mogą kupić napoje 

i produkty spożywcze nieodpowiednie dla ich zdrowia i rozwoju,

 nie reklamują niedozwolonych środków spożywczych oraz przygotowanych w sposób 

sprzeczny z obwiązującymi przepisami.

Szczególną dbałością dyrektor powinien wykazać się przy podejmowaniu decyzji o wybo-

rze fi rmy cateringowej, ponieważ z uwagi na przygotowywanie dań poza jednostką oświato-

wą, trudniejsza jest kontrola przestrzegania zasad żywienia zbiorowego uczniów, zwłaszcza 

ta bieżąca, dokonywana bez przeprowadzenia szczegółowych badań.

Wykaz obowiązków dyrektora w zakresie nadzorowania fi rmy cateringowej obejmuje:

1) monitorowanie, czy napoje i dania są przygotowane z produktów dozwolonych przez Mini-

stra Zdrowia w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r.: 

 z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, chyba, że z koncen-

tratów z naturalnych składników,

 pieczywo graham lub z mąki pełnoziarnistej,
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 każdy główny posiłek zawiera produkty zbożowe lub ziemniaki,

 każdy posiłek zawiera dodatek warzyw surowych lub przetworzonych,

 do obiadu jest dodawany owoc,

 co najmniej raz w tygodniu jest podawana ryba,

 co najmniej raz dziennie uczeń powinien spożyć jeden ze składników: mięso, ryby, jaja, 

orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona,

 są używane przyprawy w postaci świeżych lub suszonych ziół bez dodatku soli, cukru, 

wzmacniaczy smaku, zapachu lub konserwantów,

 używana jest sól o obniżonej zawartości sodu,

 używany jest ketchup, do wyprodukowania którego na 100 g zużyto co najmniej 120 g 

pomidorów,

 sosy do kanapek, tostów lub sałatek są przygotowywane wyłącznie z naturalnych skład-

ników, zwłaszcza z jogurtu, kefi ru, maślanki, warzyw z ziołami, za to bez dodatku soli, 

cukru, wzmacniaczy smaku, zapachu lub konserwantów,

 są stosowane właściwe tłuszcze: oliwa, oleje roślinne (np. lniany, rzepakowy), masło, 

margaryny kubkowe miękkie niearomatyzowane, a do smażenia: olej roślinny rafi nowa-

ny o zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych powyżej 50% i zawartości 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych poniżej 40%,

 napoje są niegazowane, bez cukru, sztucznych słodzików, barwników, sztucznych aro-

matów i konserwantów, bez kofeiny, tauryny i guarany,

 podawane są kompoty, soki i inne naturalne napoje bez ww. dodatków, naturalne kakao, 

kawa zbożowa, woda, lemoniady z wody i owoców, herbata niearomatyzowana,

 do przygotowania dań i napojów jest używane mleko, produkty mleczne i produkty za-

stępujące mleko i wyroby mleczne z niską zawartością cukru i sodu,

 maksymalnie jedną porcję owoców lub warzyw dziennie zastępuje sokiem owocowym, 

warzywnym lub owocowo-warzywnym o maksymalnej pojemności 200 ml,

 serwowane są naturalne przekąski bez cukru, soli i niedozwolonych tłuszczy – np. ba-

kalie, orzechy, owoce świeże i suszone,

 dania są przygotowywane bez nadmiernej ilości soli, cukru lub tłuszczu, a produkty nie 

są nimi doprawiane po przyrządzeniu,

 nie są używane substancje słodzące, barwniki, aromaty i konserwanty;

2) monitorowanie, czy napoje i dania nie są przygotowane z produktów zabronionych lub czę-

stotliwość serwowania jest niezgodna z wytycznymi Ministra Zdrowia:

 uczniom są serwowane dania typu fast food lub instant,

 częściej niż raz w tygodniu jest podawana smażona potrawa,

 dania są przyrządzane często z tych samych kilku składników, bez urozmaicenia,

 w daniach są pomijane warzywa,

 warzywa lub owoce są zastępowane sokami,

 nie są w ogóle serwowane ryby lub rzadziej niż raz na tydzień,

 do obiadu nie są dodawane owoce,

 do pieczywa, gotowania, smażenia lub pieczenia używane są niedozwolone tłuszcze: 

margaryny utwardzane, tłuszcze zwierzęce, np.: smalec,

 jest używany ketchup wyprodukowany ze zbyt małej ilości pomidorów, majonez, goto-

we sosy,

 produkty i dania mają dodatek soli, cukru, wzmacniaczy smaku, zapachu lub konser-

wantów,
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Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

 dla uczniów są przyrządzane: kwa naturalna, kakao rozpuszczalne, czekolada do picia,

 uczniom są podawane dosładzane napoje, gazowane, woda wysokozmineralizowana,

 są podawane słodkie lub słone przekąski, słodycze, guma do żucia,

 do doprawienia uczniom są udostępniane sól, cukier, przyprawy z solą lub tłuszczem,

 do gotowania stosowana jest sól kuchenna lub przyprawy z solą lub tłuszczem;

3) kontrolowanie, czy napoje i dania są przygotowywane w odpowiedni sposób:

 są świeże, zdrowe, smaczne, estetyczne i zróżnicowane pod względem składu,

 są przygotowywane według dopuszczalnych metod,

 są adekwatne do norm żywieniowych i możliwości konsumpcyjnych uczniów w zależ-

ności od ich wieku, a także wytycznych co do objętości soków,

 w miarę możliwości odpowiadają sugestiom rodziców i uczniów co do walorów smako-

wych potraw.

Joanna Lesińska

Radca prawny, autorka publikacji z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego
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KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA UCZNIÓW

Dyrektor powinien mieć świadomość, że zarówno pracownicy, jak i rodzice 

uczniów, mogą zgłosić jakiekolwiek nieprawidłowości Inspekcji Sanitarnej lub 

Inspekcji Handlowej, które mogą przeprowadzić zarówno planowaną kontro-

lę, jak i będącą następstwem zgłoszenia.

P
aństwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym do realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego. W szczególności sprawuje nadzór nad nad warunkami zdrowotny-

mi żywności i żywienia (art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1412; dalej UoPIS). Ponadto udziela porad i informacji w za-

kresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fi zycznych, che-

micznych i biologicznych na zdrowie ludzi, a także ocenia działalność oświatowo-zdrowotną 

prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze. Skontrolowana może zo-

stać kuchnia, stołówka, szklony sklepik i automaty z napojami i przekąskami.

 

Zakres kontroli kuchni i stołówki obejmuje w szczególności zbadanie następujących 

obszarów:

  realizacja założeń systemu HACCP – każda placówka prowadząca kuchnię lub stołówkę musi 

opracować swoje Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne (GHP i GMP) oraz system op-

arty na zasadach HACCP, który powinien obejmować szczegółową identyfi kację zagrożeń, 

mogących powstać w ciągu całego procesu przechowywania, przygotowania i wydawania 

posiłków oraz system ich eliminowania. Bardziej funkcjonalne pomieszczenia i wyposaże-

nie wymagają mniejszej szczegółowości procedur;

  jakość i dopuszczalność stosowanych środków spożywczych, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.; czy w jednostce oświatowej nie stosuje się 

niedopuszczalnych środków spożywczych; czy jeśli została ustalona szczegółowa lista sto-

sowanych produktów, jest ona zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, czy w jed-

nostce oświatowej przestrzegane są zasady przyrządzania potraw dla dzieci i młodzieży;

  dostarczanie i przechowywanie produktów spożywczych – czy możliwe jest zidentyfi kowa-

nie pochodzenia produktów, czy są ze sprawdzonego źródła, czy podczas transportu są prze-

chowywane w należytej temperaturze i warunkach higienicznych, czy osoby wykonujące 

transport przestrzegają higieny osobistej, jaki jest stan opakowań, minimalna trwałość lub 

terminy przydatności do spożycia i czy są one kontrolowane, czy produkty w dużych opa-

kowaniach mają oznaczoną datę otwarcia, warunki przechowywania żywności (co do tem-

peratury, wilgotności, zaleceń producenta), czy oddzielone są produkty surowe, wymaga-

jące mycia i obróbki cieplnej od produktów spożywanych na surowo lub przyrządzonych, 

czy produkty świeże są przygotowywane na bieżąco czy zamrażane, czy jeśli w kuchni lub 

stołówce znajdują się produkty niedopuszczalne według rozporządzenia Ministra Zdro-

wia z dnia 26 sierpnia 2015 r. lub przygotowane sprzecznie z wytycznymi wynikającymi 
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z przepisów, w jaki sposób są zabezpieczone przed użyciem do przygotowywania napojów 

i posiłków dla uczniów i przed podaniem dzieciom i młodzieży;

  występowanie sytuacji mogących doprowadzić do wtórnego zakażenia żywności – w szcze-

gólności, czy eliminowanie są sytuacje krzyżowania się dróg związanych ze „strefą czyn-

ności czystych” i „strefą czynności brudnych” oraz jakie rozwiązania są zastosowane 

co do funkcjonalności pomieszczeń, gdzie przygotowywane są posiłki;

  stan pomieszczeń kuchennych, magazynowych i socjalnych oraz wyposażenia i sprzętów – 

czy panuje w nich porządek, higiena, czystość, czy są sprawne pod względem technicznym;

  wodę – czy ma właściwą jakość, czy jednostka oświatowa bada ją w sposób odpowiednio 

częsty do istniejących warunków panujących w stołówce, czy udostępnia uczniom bez ogra-

niczeń wodę pitną;

  procesy technologiczne i porcjowanie posiłków – czy odbywają się w higienicznych warun-

kach, czy porcje posiłków odpowiadają możliwościom konsumpcyjnym uczniów i zapotrze-

bowaniu energetycznemu oraz na substancje odżywcze;

  dokumentację żywieniową i jadłospisy – jaka jest jakość posiłków, czy przestrzegane są za-

sady racjonalnego i zdrowego żywienia, czy posiłki są dostosowane do wieku uczniów, jak 

często są wydawane posiłki i czy są przestrzegane normy co do obowiązującej ilości posił-

ków, z jakich produktów są przygotowane i w jaki sposób, czy prowadzona jest dokumen-

tacja żywieniowa i sporządzane jadłospisy;

  pracowników stołówki – czy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych, dbają o higienę osobistą oraz znają i stosują zasady higieny, stosują odpowiednią 

odzież ochronną, posiadają wiedzę odpowiednią do zajmowanych stanowisk, w tym o obo-

wiązujących regulacjach w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, czy mają od-

powiednio sformułowane zakresy obowiązków, znają je i przestrzegają oraz potrafi ą elimi-

nować zagrożenia, w tym czy są szkoleni,

  próbki pokarmowe – czy są pobierane w odpowiedniej ilości, przechowywane pod nadzo-

rem upoważnionej osoby we właściwy sposób, w tym uniemożliwiający ich zanieczyszcze-

nie (sterylne opakowanie, trwałe oznakowanie ze wskazaniem: dnia i godziny pobrania, 

posiłku i osoby odpowiedzialnej za przyrządzenie);

  przestrzeganie zakazu reklamy i promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachę-

cającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożyw-

czych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz niespełniających wymagań 

określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r., 

a w szczególności czy na terenie jednostki oświatowej nie znajdują się plakaty, bannery, 

gazetki, ulotki przedstawiające zakazane produkty lub nie są w inny sposób udzielane in-

formacje przez pracowników lub inne osoby o niedozwolonych produktach lub miejscach 

poza jednostką oświatową, gdzie mogą zostać zakupione.

Przygotowanie kuchni i stołówki do kontroli sanepidu powinno polegać na dokonaniu prze-

glądu prawidłowości postępowania w obszarach wchodzących w zakres potencjalnej kontroli. 

Ponadto należy pamiętać, że Inspektor Sanitarny nie ma obowiązku informowania o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli, może wejść do jednostki oświatowej, żądać pisemnych lub ustnych 

informacji, wzywać i przesłuchiwać dyrektora i pracowników, pobierać próbki do badań labo-

ratoryjnych, dokonać oględzin oraz domagać się udostępnienia wszelkich danych i okazania 

dokumentów. Z tego względu należy na bieżąco prowadzić dokumentację.
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Przedmiotem kontroli SANEPID-u jest zazwyczaj stan techniczny pomieszczeń, urządzeń 

wykorzystywanych podczas produkcji żywności, powierzchni roboczych, czystość personelu 

biorącego udział w produkcji żywności. W aktualnym stanie prawnym dodatkowo badane bę-

dzie przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w zakresie stosowania się do nakazów i zakazów w zakresie zbiorowego żywienia uczniów oraz 

przestrzegania zasad sprzedaży produktów żywnościowych na terenie jednostki oświatowej 

oraz zakazu reklamy i promocji niezdrowej żywności.

W toku kontroli inspektor sanitarny ma prawo:

  wstępu na teren jednostki oświatowej oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzą-

cych w ich skład o każdej porze dnia i nocy,

  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób – dyrek-

tora oraz personelu,

  żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,

  pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Utrudnianie lub udaremnianie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w któ-

rymkolwiek z zadań, może stanowić wykroczenie określone w art. 38 UoPIS, zagrożone karą 

aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 5000 zł. 

Z przebiegu kontroli jest sporządzany protokół, który w szczególności zawiera:

  informacje dotyczące kontrolowanej jednostki oświatowej,

  informacje o dacie i zakresie kontroli,

  wyniki kontroli: co oceniono i stwierdzono, czy pobrano próby, jakie dokumenty zbadano, 

jakie uchybienia wykryto i jakie przepisy one naruszają,

  załączniki do protokołu,

  adnotację, czy do stanu faktycznego przedstawionego w protokole zgłoszono uwagi i za-

strzeżenia,

  czy za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandat karny,

  czy wydano doraźne uwagi, zalecenia i jakie są wnioski z kontroli.

Dyrektor może wnieść uwagi i złożyć zastrzeżenia do protokołu sporządzonego w trakcie 

kontroli w terminie 7 dni od jego doręczenia w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanem faktycz-

nym przedstawionym w protokole. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, inspektor sanitarny prze-

prowadzający kontrolę, zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności 

zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Inspektor sanitarny w wy-

niku kontroli może wydać różnego rodzaju rozstrzygnięcia.

Nakazanie usunięcia uchybień 
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy in-

spektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, usunięcie w ustalonym ter-

minie stwierdzonych uchybień (art. 27 ust. 1 UoPIS).

Jeśli dyrektor (lub inny podmiot wymieniony w decyzji) nie zgadza się z decyzją organu 

kontrolnego, może w terminie 14 dni wnieść odwołanie, na zasadach określonych w art. 127 

i n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 
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Termin do wniesienia odwołania liczy się od doręczenia decyzji w ten sposób, że pierwszym 

dniem wniesienia terminu jest dzień następny po dniu doręczenia decyzji. Termin wniesienia 

odwołania upływa w czternastym dniu o godzinie 24.00. O zachowaniu terminu decyduje data 

stempla pocztowego, gdy odwołanie jest wysyłane pocztą. Spóźnione wniesienie odwołania 

powoduje jego bezskuteczność, czyli brak nadania dalszego biegu.

Odwołanie wnosi się do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośredni-

ctwem organu, który wydał decyzję. W przypadku kontroli żywności, jeżeli organem pierwszej 

instancji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, to odwołanie należy złożyć za jego 

pośrednictwem do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Samo odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia, sformułowania zarzutów, ani 

nawet nazwania pisma „odwołaniem”. Wystarczy wskazać w treści pisma, że nie jest się zado-

wolonym z wydanej decyzji, choć oczywiście warto wskazać, dlaczego. Odwołanie powinno 

zawierać wskazanie strony, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Warto oczywiście wskazać 

powody, dla których dyrektor uważa decyzję za błędną, łącznie z ewentualnym wskazaniem 

uzasadnieniem przesunięcia terminu do usunięcia uchybień.

Organ, który wydał decyzję może bowiem wydać nową decyzje, w której uchyli lub zmieni 

zaskarżoną decyzję, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Wówczas 

od nowej decyzji można się odwołać na powyższych zasadach.

Organ może jednak nie zgodzić się z odwołaniem. Wówczas przekazuje akta sprawy wraz 

z odwołaniem do organu wyższego stopnia w terminie siedmiu dni od dnia kiedy otrzymał 

odwołanie.

Po wniesieniu odwołania organ odwoławczy decyduje, czy utrzymać w mocy, czy uchylić 

zaskarżoną decyzję. Może również umorzyć postępowanie odwoławcze lub przekazać sprawę 

do ponownego rozpoznania.

Od decyzji organu odwoławczego można następnie wnieść skargę do sądu administracyj-

nego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie 

(art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi, Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

W przypadku, gdy naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpo-

średnie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje zamknię-

cie jednostki oświatowej lub jej części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia) lub 

wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu 

z żywnością lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub za-

przestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu 

(art. 27 ust. 2 UoPIS). 

Od decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 27 ust. 2 UoPIS służy odwołanie 

(i następnie skarga do sądu administracyjnego) na zasadach przedstawionych powyżej, jed-

nak decyzja ta podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wnie-

sienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Dyrektor może złożyć do inspektora sa-

nitarnego wniosek o wstrzymanie wykonania rygoru. Inspektor może wydać postanowienie 

o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w razie uznania, że brak jest lub usta-

ły okoliczności uzasadniające nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, np.: zagrożenie 

życia ludzi. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji wywołuje 

skutki prawne z dniem doręczenia go stronie. 
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Zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach
W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednost-

ki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, państwowy inspektor sanitarny 

niezależnie od wydania decyzji administracyjnej dodatkowo zawiadamia o stwierdzonych 

uchybieniach dyrektora jednostki oświatowej lub organ prowadzący (art. 30 ust. 1 UoPIS). 

Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia 

jego otrzymania, powiadomić państwowego inspektora sanitarnego o podjętych i wykona-

nych czynnościach.

Zalecenia pokontrolne
Inspektor sanitarny może w przypadku stwierdzenia mniejszych uchybień wydać zalecenia 

pokontrolne, które są wpisywane do protokołu kontroli i książki kontroli. Dodatkowo może 

zobowiązać dyrektora (lub inny odpowiedzialny podmiot) do poinformowania w wyznaczo-

nym przez siebie terminie o wykonaniu tych zaleceń.

Zalecenia nie są decyzją administracyjną, nie służy od nich zatem odwołanie. Natomiast 

można wnieść uwagi lub zastrzeżenia do protokołu kontroli, w którym są zamieszczone.

Wykonanie zaleceń może zostać sprawdzone w toku kontroli sprawdzającej lub przy kolejnej 

kontroli jednostki oświatowej. Brak wykonania może skutkować decyzją o nakazaniu usunię-

cia uchybień w wyznaczonym terminie albo nałożeniem grzywny w trybie mandatu karnego, 

jeśli zostało popełnione wykroczenie.

Sankcje finansowe
Za niektóre naruszenia przepisów inspektor sanitarny może nałożyć grzywnę w drodze 

mandatu karnego (§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. 

w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 282). Dotyczy 

to przypadków popełnienia wykroczeń z art. 109–117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń, Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, a w szczególności:

  w przypadku wprowadzania do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydat-

ności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,

  przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach,

  nieprzestrzegania wymagań higienicznych, należytego stanu sanitarnego, utrzymania 

czystości,

  braku używania wymaganej odzieży ochronnej,

  za zatrudnianie osób, co do których stwierdzone zostały przeciwwskazania do wykonywa-

nia prac związanych z żywnością.

Wysokość grzywny nałożonej mandatem wynosi do 500 zł, a w razie naruszenia większej 

liczby przepisów – do 1000 zł. Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje skierowaniem do sądu 

wniosku o ukaranie. Wówczas nałożona grzywna może sięgnąć do 5000 złotych. Wymierzając 

grzywnę bierze się pod uwagę w szczególności dochody sprawcy, jego warunki osobiste i ro-

dzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Sąd może wymierzyć grzywnę za popełnienie wykroczeń z art. 100 UoBŻiŻ, np. za:

  używanie do produkcji lub wprowadzanie do obrotu środka spożywczego po upływie ter-

minu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,
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  zaniechanie wykonywania czynności w zakresie identyfi kacji dostawców lub odbiorców 

żywności,

  brak wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HACCP,

  wprowadzenie do obrotu jako naturalnej wody mineralnej wody, która nie została uznana 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W oparciu o art. 103 i art. 104 UoBŻiŻ, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 

może wymierzyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości od 1000 zł 

do 5000 zł osobie, która:

  w ramach prowadzonej działalności (np. sklepiku, automatu) sprzedaje w jednostce syste-

mu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczo-

nych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

  w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje w jednostce systemu oświaty 

środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprze-

daży dzieciom i młodzieży lub niespełniające wymagań określonych w przepisach,

  prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce sy-

stemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego (np. fi rma cateringowa) stosuje środki spo-

żywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w przepisach.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzględ-

nia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasową dzia-

łalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

Rozwiązanie umowy
Art. 52c ust. 5 UoBŻiŻ przewiduje także możliwość zastosowania niepieniężnej sankcji za na-

ruszenie przepisów dotyczących sprzedaży środków spożywczych, stosowania środków spożyw-

czych w ramach zbiorowego żywienia lub reklamy czy promocji środków spożywczych wobec 

podmiotu, który na terenie szkoły prowadzi sklepik, automat lub świadczy usługi cateringowe.

Mianowicie dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły, placówki oświa-

towej lub osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkol-

nego, która nie jest jednostką samorządu terytorialnego, są uprawnieni do rozwiązania, bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków 

spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży. Rozwiązanie 

umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, w chwili dojścia do tego podmiotu oświad-

czenia woli dyrektora o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w taki 

sposób, że możliwe było zapoznanie się z treścią oświadczenia dyrektora (art. 61 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 2014, poz. 121).

Dyrektor ani osoba prowadząca nie będą zobowiązani do wypłaty odszkodowania za na-

tychmiastowe rozwiązanie umowy z podmiotem naruszającym przepisy o żywieniu uczniów 

i zakazie reklamy i promocji niezdrowej żywności.

Kroki zmierzające do rozwiązania umowy dyrektor powinien w szczególności podjąć w sy-

tuacji stwierdzenia naruszeń przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Joanna Lesińska

Radca prawny, autorka publikacji z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego
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