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Zadania dyrektora

w zakresie planowania 

i organizacji pracy szkoły
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Działalność edukacyjna szkoły 

w świetle przepisów

◼ Przygotowanie roku szkolnego

ramowy plan nauczania

podstawa programowa

warunki i tryb dopuszczania do użytku programów 

nauczania

statut (zasady oceniania, klasyfikowania)...

◼ Harmonogram czynności związanych 

z planowaniem działalności 

edukacyjnej szkoły



Ramowy plan nauczania

Od 1 września 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych

Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 204, z 2014 r. poz. 251, poz. 1993

Obowiązuje jeszcze

1) w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w klasach dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, 

2) w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w klasach dotychczasowego czteroletniego 

technikum

Art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe



ramowe plany nauczania 

obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018.

Obowiązywać będą jeszcze:

1) 2019/2020 – w:

a) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,

b) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c) semestrach II–V szkoły policealnej,

2) 2020/2021 – w:

a) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c) semestrach IV i V szkoły policealnej,

3) 2021/2022 – w klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt
2 lit. a

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół
Dz. U. poz. 703



ramowe plany nauczania 

1) Obowiązuje od 1 września 2019 r. w:

a) szkołach podstawowych,

b) czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

c) pięcioletnim technikum,

d) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z
dniem 1 lutego 2020 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,

e) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

f) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły
policealnej;

2) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy
realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

3) począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy
realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół
Dz. U. poz. 639
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Podstawa programowa

Obowiązuje jeszcze:

1) w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, 

2) w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w klasach dotychczasowego czteroletniego 

technikum

Od 1 września 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z 2014 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 895)



Od 1 września 2017 r. 
podstawa programowa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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

Podstawa programowa obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 w:

1) przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach
wychowania przedszkolnego;

2) klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach
szkoły podstawowej;

3) szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym;

4) w branżowej szkole I stopnia;

5) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;

6) w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej
szkoły.



Od 1 września 2019 r. 
podstawa programowa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia

Dz. U. poz. 467

Nowa podstawa programowa określona została dla:

1) czteroletniego liceum ogólnokształcącego;

2) pięcioletniego technikum;

3) branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły
podstawowej, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia
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Od dnia 7 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 
2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Dz. U. poz. 2013

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczane do 

użytku szkolnego;

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do 

użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do 

użytku szkolnego;

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do 

użytku szkolnego.

Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i

społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego

nowożytnego oraz podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego, w tym podręczników przeznaczonych do kształcenia

specjalnego.
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Bardzo istotne dla organizacji pracy

szkoły są m.in. przepisy:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

art. 98 statut szkoły, 

art. 102 statut przedszkola

art. 112 statut placówki publicznej + rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Rozdział 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych
(Dz.U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 i z 2019 r. poz. 372) 

rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 1534)

rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)
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Bardzo istotne dla organizacji pracy

szkoły są m.in. przepisy:

rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych
(Dz.U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 i z 2019 r. poz. 372) 

w dalszym ciągu obowiązuje w stosunku do szkół ponadgimnazjalnych, do 
czasu zakończenia kształcenia (zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 1534)

zostają utrzymane w mocy do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów 
i słuchaczy:

◼ uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 
2018/2019 

◼ oraz uczniów dotychczasowych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz 

◼ słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych, czyli uczniów, którzy rozpoczęli 
kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020

(zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)
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Bardzo istotne dla organizacji pracy

szkoły są m.in. przepisy:

od 1 września 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)
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Bardzo istotne dla organizacji pracy

szkoły są m.in. przepisy:

rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691)

rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz. U. poz. 502) – obowiązuje od 1 września 2019 roku

rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318)
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Bardzo istotne dla organizacji pracy

szkoły są m.in. przepisy:

rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia (...) 
dokumentacji przebiegu nauczania (...) z 25 sierpnia 2017 r.  
(Dz. U. poz.1646)

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego z 13 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 622, poz. 2356; z 
2019 r. poz. 1536)
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Określenie form kształcenia:

kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć
kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo
przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w
przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14
lub art. 113 pkt 9;

kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć
kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;

kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć
kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w
uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
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Określenie form kształcenia:

kształcenie odbywa się w formie dziennej w:

szkole podstawowej,

liceum ogólnokształcącym,

technikum,

branżowej szkole I stopnia,

szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz

w szkołach artystycznych,

kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub
zaocznej w:

• branżowej szkole II stopnia

• szkole policealnej

kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej:

w szkole dla dorosłych.
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Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych 

zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2) biblioteki;

3) świetlicy – w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej
realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły
prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe
wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2018 r. poz. 160, 138 i 650), oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w części dotyczącej warunków
realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie
posiłków podczas pobytu w szkole – w przypadku szkoły podstawowej oraz
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej.
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możliwość spożycia jednego gorącego posiłku

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dodano

Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla
dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu
dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

Dodany art. 106a wejdzie w życie z dniem 

1 września 2022 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
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Rozporządzenia nakładają na dyrektorów szkół /
placówek, rady pedagogiczne i nauczycieli
szereg zadań, które powinny być zawsze
wykonywane przed rozpoczęciem kolejnego
nowego roku szkolnego.
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wg dotychczasowych przepisów:

Dyrektor szkoły zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie ramowych planów nauczania
ustala na podstawie określonego w
rozporządzeniu ramowego planu – szkolny
plan nauczania dla danego etapu
edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego
roku szkolnego.

wg nowych przepisów:

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor
szkoły ustala dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach dla
dorosłych prowadzących zajęcia w formie
zaocznej – semestralny rozkład zajęć.
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Ustalony przez dyrektora szkolny plan nauczania /
tygodniowy rozkład zajęć stanowi podstawę do
opracowania arkusza organizacji szkoły na najbliższy
rok.

Przede wszystkim jednak ustalony szkolny plan
nauczania / tygodniowy rozkład zajęć stanowi ramy
do wypełnienia przez

szkolny zestaw programów nauczania,

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.



22

W części wstępnej załączników do rozporządzenia  

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, które 

określają zadania główne w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania, zapisano:

„...Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

szkolny zestaw programów nauczania;

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
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Szkolny zestaw programów nauczania oraz

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać

wszystkie wymagania opisane w podstawie

programowej.

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem

zarówno całej szkoły, jak i każdego

nauczyciela.



Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa
w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów

oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.



program wychowawczo-
profilaktyczny realizują:

Szkoły (z wyjątkiem szkół dla dorosłych),

placówki:
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji
czasu wolnego;

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień artystycznych;

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.
36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o
którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania;



program wychowawczo-
profilaktyczny

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje
się na podstawie wyników corocznej diagnozy w
zakresie występujących w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników
chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem
substancji psychotropowych, środków zastępczych
oraz nowych substancji psychoaktywnych.

3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza
dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony
przez niego pracownik szkoły lub placówki.



program wychowawczo-
profilaktyczny

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli,
szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia,
szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U.
poz. 214), w którym określono obowiązek uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
lub placówki.



program wychowawczo-
profilaktyczny w przedszkolu

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona w
załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wstępie zawiera
zapis: „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje
cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-
wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania
przedszkolnego (…) oraz efekty realizacji zadań w postaci celów
osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania
przedszkolnego”.

Analizując treść zadań przedszkola określonych w podstawie
programowej, znajdujemy treści i działania o charakterze
wychowawczym oraz profilaktycznym. Program wychowania
przedszkolnego, który nauczyciel opracuje lub wybierze, ma gwarantować
realizację podstawy programowej, czyli zawierać co najmniej te treści.



działania w zakresie doradztwa 
zawodowego

Art. 26a. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych i inne formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół
artystycznych, prowadzą zaplanowane
i systematyczne działania w zakresie
doradztwa zawodowego, w celu wspierania
dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania
zainteresowań i predyspozycji zawodowych
oraz podejmowania świadomych decyzji
edukacyjnych i zawodowych, w tym
przygotowania do wyboru kolejnego etapu
kształcenia i zawodu, polegające w
szczególności na prowadzeniu:



działania w zakresie doradztwa 
zawodowego

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na
celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami
oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i
uzdolnień;

2) w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji
zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z
wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw
wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i
rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

3) w klasach klasy VII i VIII szkoły podstawowej,
w branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i
technikum, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.



działania w zakresie doradztwa 
zawodowego

Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu prowadzonych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęciach z wychowawcą.



działania w zakresie doradztwa 
zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
Dz. U. poz. 1675

obowiązywało od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Dz. U. poz. 325

obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.



wymiar godzin zajęć doradców 
zawodowych

Organ prowadzący szkołę określa
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych. Wymiar ten nie może
przekraczać 22 godzin.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
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dopuszczanie do użytku w szkole programów

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 



etapy edukacyjne

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem 
lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III 
szkoły podstawowej – edukacja 
wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII 
szkoły podstawowej
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dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia
dyrektorowi przedszkola lub szkoły program
wychowania przedszkolnego lub program nauczania
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego na dany etap edukacyjny.

2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia
dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej
program wychowania przedszkolnego.

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli
prowadzących kształcenie zawodowe w danym
zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program
nauczania do danego zawodu.
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dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o
których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści
nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści
nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego
zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o
których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i
możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub
danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół
nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy
nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.
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dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty

Przepisów nie stosuje się do indywidualnych programów 
opracowywanych dla uczniów.
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Programy nauczania

Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole 

programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, 

stanowią odpowiednio:

zestaw programów wychowania przedszkolnego 

lub 

szkolny zestaw programów nauczania.

Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za
uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości
odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego
lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla
danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej
kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.
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Programy nauczania

 

Uchwała nr 6/2019 
Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Naszym Mieście 
z dnia ……………….. r. 

 
w sprawie zaopiniowania przedstawionych przez nauczycieli lub zespół nauczycieli 

programów nauczania  
 
Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej w 
Naszym Mieście Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez nauczycieli  
i zespoły nauczycieli niżej wymienione programy nauczania: 
1) Program nauczania języka polskiego – autor Anna Gądek; 
2) Program nauczania języka polskiego – autor Artur Zawiślak; 
3) Program nauczania języka niemieckiego – autor Helga Postronny; 
4) Program nauczania języka angielskiego – autor Jan Molak; 
5) Program nauczania matematyki – autorzy Cezary Filka; 
6) Program nauczania wychowania do życia w rodzinie – autor Ewa i Adam Rajscy; 
7) Program nauczania biologii – autor Zespół Nauczycieli Biologii; 
9) … . 

§ 2 

Programy obowiązują od roku szkolnego 2019/2020. 

§ 3 

Zobowiązuje się dyrektora Szkoły do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie 
do użytku w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Naszym Mieście 
przedstawionych przez nauczycieli i zespoły nauczycieli programów nauczania, o 
których mowa w § 1.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Jakub Kołodziej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
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dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245)

Art. 22aa. 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji 
programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego
lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów,
o których mowa w pkt 1.

2. Program nauczania może być realizowany również
z wykorzystaniem w szczególności urządzeń, sprzętu
lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego
programu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów.



art. 22ab

Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji
zespołów nauczycieli, oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie
przedstawienia propozycji podręczników lub
materiałów edukacyjnych, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata
szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące
w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.



Dyrektor szkoły corocznie podaje do
publicznej wiadomości zestaw podręczników
lub materiałów edukacyjnych oraz
materiały ćwiczeniowe obowiązujące
w danym roku szkolnym.

[art. 22ab ust. 6 ustawy o systemie oświaty] 



działalność innowacyjna od 
września 2017 r.

Zmiany w przepisach

Od 1 września 2017 r. przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia MENiS
z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, a także
przepisy ustawy o systemie odnoszące się do innowacji:

art. 41 ust. 1 pkt 3 – do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy
m.in. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez
radę szkoły lub placówki,

art. 50 ust. 2 – rada szkoły lub placówki opiniuje, m.in. projekty innowacji i
eksperymentów pedagogicznych.

Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły
przeniesiono na poziom ustawy - Prawo oświatowe, rezygnując jednocześnie
z upoważnienia ministra edukacji określenia w drodze rozporządzenia
warunków jej prowadzenia przez szkoły (art. 15 pkt 29b ww. ustawy).



Na czym polegają zmiany

zniesienie konieczności zgłaszania innowacji
pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi
prowadzącemu,

zniesienie wymagań formalnych warunkujących
rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Szkoła samodzielnie podejmuje decyzję jakie
innowacje będzie prowadziła, realizowała,
dokumentowała itp.



Regulacje prawne

W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym
elementem działalności szkoły.

Ustawowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:

konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów
postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie
kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych (art. 1 pkt 18),

obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności,
w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 3),

możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w
realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych
rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest
rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli (art. 55 ust. 1 pkt 4),



Regulacje prawne

Ustawowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:

obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania w szkole
lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki
(art. 68 ust. 1 pkt 9),

warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i
organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1).



definicja innowacji 
pedagogicznej

innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie:

1) programowe,

2) organizacyjne lub

3) metodyczne,

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.



innowacja pedagogiczna

Podstawowym wymogiem stawianym innowacjom jest
potwierdzenie, że gwarantują realizację zadań szkoły
określonych w prawie oświatowym, w szczególności podstawy
programowej, która wyznacza warunki i sposób jej realizacji.

Obecnie jest to wymóg stawiany szkole, a dotychczas
warunki były jedynie „zalecane”.



innowacja pedagogiczna

Innowacja powinna mieć jasno określony oczekiwany efekt,
jaki można dzięki niej uzyskać oraz prowadzić do korzystnej
zmiany.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które działanie
są innowacyjne.

To samo działanie w jednej szkole będzie innowacją, w innej,
która uzyskała już wyższy poziom jakości i pracującej według
wyższych standardów, nie uzyska statusu innowacji.

Każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda
zmiana jest innowacją.



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69,

Dz. U. z 2009 r. Nr 139 poz.1130

Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz.1408

Dz. U. z 2011 r. Nr 161 poz. 968

Dz. U z 2018 r. poz. 2140



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

Zmiany weszły w życie 29 listopada 2018 r.

1) nowe regulacje dotyczące:

1) obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami 

2) prowadzenie rejestru wyjść, w którym należy wpisywać: 

a) datę, 

b) miejsce i 

c) godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, 

d) cel lub program wyjścia, 

e) miejsce i godzinę powrotu, 

f) imiona i nazwiska opiekunów, 

g) liczbę uczniów, a także 

h) podpisy opiekunów i dyrektora;

2) uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

• równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

• zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

• możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 
dnia.

.



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

Zmiany weszły w życie 29 listopada 2018 r.

3) warunki przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie 
funkcjonowania szkoły lub placówki (§ 6);

4) nowe przepisy dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły 
(szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed 
poślizgiem, a nie tylko piasku, jak dotychczas) § 7 ust. 5;

5) warunki przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin - § 29;

6) warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach - § 38;

- odwołanie do ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730)

- obowiązek ustalenia regulaminu strzelnicy zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

- przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z 
zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią

- zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba spełniająca warunki określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 
amunicji.



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

Zmiany weszły w życie 29 listopada 2018 r.

7) termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do 
zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego - § 44a



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

1 marca 2019 r. 

1) dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych 
w § 14 ust. 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu:

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły 
lub placówki.



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

1 marca 2019 r. 

2) zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.

§ 21

Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia 
wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.



Zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

przepisy rozporządzenia, nie odsyłają do konkretnych form w jakich szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy powinno być przeprowadzone, ani nie określają czasu 
ważności takich szkoleń.

Należy więc pamiętać o następujących kwestiach:

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP sprawuje organ prowadzący szkołę 
(placówkę) - organ prowadzący może określić zatem terminy takich szkoleń, jak 
również zorganizować szkolenie

• Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie 
rzadziej niż co 5 lat. Dzięki temu wiedza pracowników dotycząca tego zagadnienia 
pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć.

• dyrektor może decydować o częstotliwości szkoleń, bowiem zgodnie z art. 68 ust. 1 
pkt 6 uPo dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę


