
S E M I N A R I U M

z cyklu 

„VADEMECUM  MŁODEGO 

NAUCZYCIELA 2020/2021”

„ Podstawa prawna funkcjonowania placówki oświatowej ”

Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Telok
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ZADANIA NOWEJ, ZREFORMOWANEJ SZKOŁY   

1. Kształtowanie komunikowania się w języku polskim na 

każdym przedmiocie. 

2. Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych 

nowożytnych. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

4. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia. 

5. Edukacja zdrowotna. 

6. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych  

i społecznych. 

7. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia  

i zawodu. 

8. Stosowanie metody projektu edukacyjnego. 



Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na lata 2020/2021 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem

kształcenia osób dorosłych.

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych.

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz

metod kształcenia na odległość.

 Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i

respektowanie norm społecznych.



Na czym polega zmiana w modelu wspomagania szkół
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Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim 

przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład 

kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, 

do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.

3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 

wykonywania zawodu.

( KN – Art.9 ust.1 )

Status prawny nauczyciela



• Podstawa programowa

• Program nauczania

• Akty prawne (Rozporządzenia, Statut szkoły)

Podstawowe dokumenty w pracy 

nauczyciela ?



1) Ustawa  O systemie oświaty  z 7 września 1991r.
(tekst jednolity Dz.U. nr 256, poz. 2572 z 2004r.)

2) Ustawa – Prawo Oświatowe

( z dnia 14 grudnia 2016r. z późn. zm.)

3) Ustawa – Przepisy wprowadzające prawo oświatowe

( z dnia 14 grudnia 2016r. z późn. zm. )

Prawo oświatowe 2020r.



UoSO ( Ustawa Prawo oświatowe) zawiera m.in.:

1. Przepisy ogólne (struktura systemu oświaty w Polsce).

2. Przepisy dotyczące wychowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

3. Zarządzenie szkołami i placówkami publicznymi.

4. Organizację kształcenia, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach publicznych.

5. Przepisy dotyczące zakładów kształcenia i placówek 

doskonalenia nauczycieli.

6. Zasady finansowania szkół i placówek.

7. Zasady prowadzenia szkół i placówek niepublicznych.

8. Pomoc materialna dla uczniów.

Prawo oświatowe 2020r.



• Ustawa  Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982r.

(tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 967)

Prawo oświatowe 2020r.



Karta Nauczyciela zawiera m.in.:

1. Przepisy ogólne (postanowienia wstępne).

2. Obowiązki nauczycieli.

3. Wymagania kwalifikacyjne.

4. Awans zawodowy nauczycieli.

5. Nawiązanie stosunku pracy (rozwiązanie umowy).

6. Warunki pracy i wynagrodzenie.

7. Nagrody i odznaczenia.

8. Uprawnienia socjalne (urlopy).

9. Finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

10. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

11. Uprawnienia emerytalne.

Prawo oświatowe 2020r.



STATUT Szkoły, placówki oświatowej 

( Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola   

oraz publicznych szkół,     Dz.U. nr 61 poz. 624 )

Od 1.09.2017r. podstawą opracowania statutu jest 

ustawa z 14.12. 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Prawo oświatowe 2020r.



Rozporządzenia czasowe ( COVID-19 )

1. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia      

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Dz.U.  poz. 1389 )

2. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Dz.U.  

poz. 493 )

+ Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Prawo oświatowe 2020r.



Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego,  Dz.U.  poz. 432 )

( § 2. 1. W szkołach , zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się

w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą się 

w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca ).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460432

Prawo oświatowe 2020r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460432


•

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

( Dz.U. , poz. 356 )

Prawo oświatowe 2020r.



3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności 

zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego.

Nowa podstawa programowa to podstawowy dokument: 

- państwowy – ministerialny 

- obowiązujący prawnie 

- wyznaczający na danym etapie edukacyjnym cele kształcenia, 

zestaw treści nauczania i umiejętności, 

które muszą być ujęte w programach nauczania

Prawo oświatowe 2020r.



4. Rozporządzenie MEN z 1 marca 2017r. 

w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

( Dz.U. z 2017r.  poz. 481 )

Ustalamy zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich klasach przez co 

najmniej trzy lata szkolne, jak i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym. Dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii zarówno rady pedagogicznej jak i rady 

rodziców czyli opiniujemy co roku zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych jakie wprowadzamy w 

nowej klasie, a w przypadku materiałów ćwiczeniowych opiniujemy co roku to co zostało ustalone dla 

każdej klasy.

(art. 22ab ust 4 u.s.o. )

Prawo oświatowe 2020r.



5. Rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2019r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół  

( Dz.U. z 2019r.  poz. 639 )

Prawo oświatowe 2020r.



Szkolne plany nauczania

 Ustalane są przez dyrektora szkoły na podstawie ramowego 
planu nauczania.

 Określają tygodniowy (semestralny) wymiar godzin dla 
poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie 
edukacyjnym:

- dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego,

- zajęć z wychowawcą,

- dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
zawodowego,

- zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

- dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są 
prowadzone



Rozkłady materiału

Nauczyciel musi umieć zaplanować:

 Rozplanować zajęcia tak, aby w ciągu danego etapu 
edukacyjnego udało się zrealizować podstawę programową;

 Logicznie skonstruować lekcję, aby na wszystkie jej ogniwa 
poświęcić odpowiednią ilość czasu, mieć czas na utrwalenia, 
wyjaśnienia i odpowiadanie na pytania;

 Precyzować cele, zarówno ogólne, jak i operacyjne tak, by 
faktycznie je osiągnąć;

 Uwzględniać cykl uczenia, poczynając od konkretnego 
przeżycia (doświadczenia) poprzez refleksję, obserwację, aż do 
umiejętności uogólnienia i wyciągania wniosków;

 Dobrać techniki zachęcania uczniów do aktywności np. poprzez 
metody aktywne, by wciągnąć ich do współtworzenia lekcji.



6. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania,       

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 843 )

( ostatnia nowelizacja – Rozporządzenie MEN  

z dnia 25 sierpnia 2017r.,   Dz.U. z 2017r. poz. 1651 )

Prawo oświatowe 2020r.



7. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,   

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,   

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji

( Dz.U. z 31 sierpnia 2017r. poz. 1646 )

Prawo oświatowe 2020r.



8. Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki           

krajoznawstwa i turystyki

( Dz.U. z 2018r.  poz. 1055 )

Prawo oświatowe 2020r.



9. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach

( Dz.U. z 2002r.  poz. 1166 )

Zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. ( COVID-19)

( Dz. U. poz. 1386 )

Prawo oświatowe 2020r.



10. Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli

( Dz.U. z 2018r.  poz. 1574 )

Zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. 

( Dz.U. z 30 sierpnia 2019r.  , poz. 1650 )

Prawo oświatowe 2020r.



11. Rozporządzenie MEN z 29 maja 2018r. 

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania  

oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w 

karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

( Dz.U. z 2018r.  poz. 1133 )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 

dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych 

w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

( Dz.U. z 2019r.  poz. 5 )

Prawo oświatowe 2020r.



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 

gtelok@wombb.edu.pl


