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WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
             
Rok szkolny 2017/2018  
 

 
 

 

• przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego  

• klasy: I, IV,VII szkoły podstawowej  

• szkoła podstawowa – dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

• szkoły branżowe I stopnia  

• szkoły specjalne przysposabiające do pracy  

• semestr I szkoły policealnej  



 
 
WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 
 Rok szkolny 2018/2019  

• kolejne klasy szkoły podstawowej: II, V, VIII  

• kolejne semestry szkoły policealnej  

Rok szkolny 2019/2020 

• 4-letnie liceum ogólnokształcące  

• 5-letnie technikum  

Rok szkolny 2020/2021  

• Szkoła branżowa II stopnia rozpocznie nabór 
kandydatów na rok szkolny 2020/2021  



 

• Spiralny układ treści nauczania – w rozumieniu 
powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, 
wyższych etapach nauczania.  

• Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji 
szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie 
programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych.  

• Zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją 
przedmiotową, począwszy od klasy V szkoły 
podstawowej (w ramach przedmiotów 
humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych              
i ścisłych).  

 

KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ (1) 



 
 
  
KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ (2)   

 
 
 

 
• Wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych 

nowożytnych poprzez: 
 system ciągłej nauki pierwszego języka obcego  

przez 12 (13) lat,  
naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat,  
możliwość kształcenia dwujęzycznego (od klasy VII 

szkoły podstawowej).  
 
• Szersze uwzględnienie w podstawie programowej 

poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), co umożliwi kształcenie 
kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również  
w ramach innych przedmiotów.  



 
 
  
KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ (3)  

 
 
 

• Wprowadzenie nauki programowania, począwszy 
od edukacji wczesnoszkolnej.  

• Poszerzenie problematyki edukacji dla 
bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego.  

• Ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin 
zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwiające 
nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy 
zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów          
i realizację projektów edukacyjnych.  

 



 
  

ZADANIA SZKOŁY  
 
 
 
 

 

• Kształtowanie komunikowania się w języku polskim na 
każdym przedmiocie.  

• Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych 
nowożytnych.  

• Rozwijanie kompetencji czytelniczych.  

• Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia.  
• Edukacja zdrowotna.  

• Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych                           
i społecznych.  

• Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia                      
i zawodu.  

• Stosowanie metody projektu edukacyjnego.  

 



 
 
 

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI – PROJEKTOWANE ZMIANY (1)  

 
 
 
 

 

• Absolwent studiów I stopnia będzie miał 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolach i szkołach podstawowych.  

 

• Absolwent studiów II stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich będzie miał kwalifikacje  
do zajmowania stanowiska nauczyciela  
we wszystkich typach szkół.  

 



 
 

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI – PROJEKTOWANE ZMIANY (2) 

 
 
 

Zmiany nie będą dotyczyć: 

• nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia  
na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne  
na podstawie dotychczasowych przepisów; 

• nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu; 

• osób, które ukończyły studia I stopnia prowadzone na podstawie 
przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania 
kwalifikacyjne. 

 

 

 



 

• dotyczy uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

Kształcenie specjalne 



 
  
 
 
 
 

• zaniedbania środowiskowe  

• niepełnosprawności  

• niepowodzenie edukacyjne  

• trudności adaptacyjne  

• sytuacja kryzysowa lub traumatyczna  

• inne  

 

 

• choroby przewlekłe  

• niedostosowanie społeczne  

• zagrożenie 
niedostosowaniem 
społecznym  

• specyficzne trudności           
w uczeniu się  

• szczególne uzdolnienia  

 

 
 
  
 
 
 
 

 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE  



 
 
 
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  

 
 
 

• Wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu 
edukacyjnego w zakresie: organizacji warunków 
technicznych, metod i środków stosowanych w procesie 
dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych                 
i współpracy ze środowiskiem rodzinnym.  

• Może mieć obniżoną sprawność fizyczną, psychiczną lub 
intelektualną, które długofalowo utrudniają 
funkcjonowanie w roli ucznia.  

• Może mieć trudności z nabywaniem wiedzy i nowych 
umiejętności społecznych.  

 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113)  



 
 
 

DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE?   
 
 
 

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 

• uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, 

• uczeń niedostosowany społecznie,  

• uczeń niepełnosprawny:  

niesłyszący, słabosłyszący,  

niewidzący, słabowidzący,  

z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym.  

 

 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA  
POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA  

Dotyczy:  

• mocnych stron ucznia, tzn. jego osiągnięć rozwojowych, 
możliwości psychofizycznych, zainteresowań, w tym  
poziomu wiedzy i umiejętności;  

• trudności rozwojowych i edukacyjnych ucznia, tzn. jego 
ograniczeń psychofizycznych, problemów edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych.  

Pozwala na określenie sposobu dostosowania otoczenia, 
wymagań, metod, organizacji pracy, sposobów oceniania,  
aby uczeń mógł  w nim funkcjonować, tzn. rozwijać się i uczyć.  

 



Przedmioty ogólne i zawodowe 

Branżowa szkoła I stopnia 



ZMIANA USTROJU SZKOLNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 
1.09.2017 r.  
1.09.2018 r.  
1.09.2019 r.  



 
1.09.2019 r.  





Wychowanie i profilaktyka w szkole 



ZMIANY W PRZEPISACH – PRAWO OŚWIATOWE  

 

• Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły lub placówki jest kompetencją rady rodziców               
w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

(art. 84 ust. 1 – 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)  

 

• Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy 
Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające 
wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły.  

(art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)  

 



EDUKACJA ZDROWOTNA   

 

• Szczególnie ważną rolę w kształceniu i wychowaniu 
uczniów w szkole podstawowej odgrywać ma 
edukacja zdrowotna.  

• Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw 
prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do 
zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia 
własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie 
wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 
korzyści płynących z aktywności fizycznej, 
stosowania profilaktyki.  



Planowane zmiany w systemie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

 

• Zgodnie z przepisami prawa oświatowego zapewnienie 
dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma 
charakter powszechny, a korzystanie z niej jest dobrowolne   
i nieodpłatne.  

• Szczególną rolę w zakresie planowania, organizacji                   
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców pełnią szkoły i placówki         
oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  



ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

 

• Działania ukierunkowane na wieloaspektowe rozpoznanie 
potrzeb dziecka oraz wprowadzenie filozofii diagnozy 
uwzględniającej kontekst biopsychospołeczny.  

• Włączenie w proces oceny funkcjonowania dziecka 
nauczycieli, rodziców, terapeutów i pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.  

• Zmiany obejmują sposób ustalania zaleceń do pracy,  
które wypracowane wspólnie staną się rodzajem strategii 
realizowanej w szkole i w domu.  



DODATKOWE INFORMACJE  

 

• reforma2017.ogolne@ore.edu.pl  

• reforma2017.zawodowe@ore.edu.pl  

• reforma2017.specjalne@ore.edu.pl  

 

• https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/ 



Wychowanie przedszkolne  
  
 

 

 

• Podstawowe założenia, filozofia zmiany  
i kierunki działania  



 
 
  

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

 
 
 

Określa:  

1. Obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania  
w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych 
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 
posiadać uczeń po zakończeniu danego etapu edukacyjnego.  

2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły:  
• uwzględniane w programach wychowania przedszkolnego, programach 

nauczania i podczas zajęć z wychowawcą;  
• umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 

egzaminacyjnych.  

3. Warunki i sposób realizacji podstaw programowych*.  

 
Podstawa prawna: *Art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe  



PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

 Wskazuje: 

• cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-
wychowawcze przedszkola, oraz efekty realizacji zadań  
w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie 
wychowania przedszkolnego.  

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 
dziecka.  

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – 
uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 

działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, 
dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do 

podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  



Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego 

Określa: 

• Cel wychowania przedszkolnego, a nie 13 celów jak 
obecnie 

• Zadania wychowawczo- profilaktyczne 

• Efekty realizacji zadań na zakończenie wychowania 
przedszkolnego 

 



Zadania wychowawcze 

• Dotyczą organizacji procesu edukacji 

• Stanowią bazę do budowania programów 

• Określają wymagania do tworzenia warunków  
i środowiska uczenia się dzieci 

• Są realizowane w codziennej pracy we współpracy  
z rodzicami 

 

 



Treści zapisane w postaci efektów 
kształcenia 

• Efekty kształcenia zostały przedstawione w kolejnych 
obszarach rozwoju dziecka.  

• Język efektów może posłużyć nauczycielowi do opisu 
osiągnięć dziecka w końcowej fazie edukacji przedszkolnej; 
w trakcie obserwowania i diagnozowania dziecka w trakcie 
codziennych zajęć, dostrzegania zmian w jego rozwoju. 

• Potrzeba stałej obserwacji i diagnozowania została zapisana 
w warunkach i sposobie realizacji pracy przedszkola.  



W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 2017 ZOSTAŁY 
SFORMUŁOWANE  

 Obszary kształcenia: 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka  

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka  

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka 

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka   

 
Oraz zapisy określające, jakie cele powinny osiągnąć dzieci na koniec wychowania 
przedszkolnego w zakresie:   
1. Języka obcego nowożytnego.  
2. Języka mniejszości narodowej i etnicznej. 
3. Języka regionalnego – kaszubskiego. 



• Oceniając postępy w rozwoju dziecka nauczyciel, 
obserwuje aktywność dzieci podczas zabawy. 

 

• Obserwacja nie może być sporadyczna, chwilowa, 
ale powinna być systematycznym procesem. 



Konstrukcja podstawy programowej ma charakter 
ewolucyjny i odnosi się bezpośrednio do trzech 
głównych źródeł: 

 

• Istoty kształcenia zintegrowanego, dopełnionego 
stosownymi paradygmatami 

• Modelu zapisów w formie efektów kształcenia 

• Koncepcji całościowego kształcenia prof. Ryszarda 
Więckowskiego 

 



Strategie uczenia się: 

• Strategia percepcyjno- odtwórcza – sprowadza się 
do przyswajania przekazywanych przez nauczyciela 
treści i odtwarzania ich przez dzieci 

• Strategia percepcyjno- wyjaśniająca- kreatorem 
sytuacji edukacyjnych jest dziecko 

• Strategia percepcyjno- innowacyjna- nauczyciel 
kreuje sytuacje zaskakujące dziecko, tworzących 
zaciekawienie, zainteresowanie  



Warunki realizacji podstawy 

Brak określonego 
zagospodarowania czasu 
przebywania dziecka w 
przedszkolu 

Ostatecznie decyduje nauczyciel, dzieląc pobyt dziecka  
w przedszkolu na trzy części uwzględniając typowe dla danego 
okresu rozwojowego możliwości i potrzeby. Organizacja 
zabawy i nauki oparta jest na rytmie dnia (powtarzających się 
systematycznie fazach) 
  

Przygotowanie do 
posługiwania się językiem 
obcym nowożytnym 

Podstawa nie wprowadza zmian w tym obszarze. 
Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym 
nowożytnym powinno być włączone w różne działania 
realizowane w ramach programu wychowania 
przedszkolnego. 
 

Brak odniesień do liczby 
nauczycieli 

Realizację programu powierza się jednemu lub dwóm 
nauczycielom. W nowej podstawie nie ma wymogu  
o kwalifikacjach do prowadzenia zajęć z zakresu posługiwania 
się językiem obcym nowożytnym, wychowania przez sztukę, 
kształtowania sprawności fizycznej. 



Warunki realizacji podstawy 

Organizowanie zajęć 
wspierających rozwój 
dziecka 

Nauczyciele wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu 
dziecka w przedszkolu (zajęcia kierowane i niekierowane). 
Wszystkie doświadczenia dzieci są efektem realizacji 
programu wychowania przedszkolnego. 

Konieczność uszanowania 
typowych potrzeb 
rozwojowych  

 Dzieci uczą się poprzez dobrze zorganizowaną zabawę, 
zarówno w budynku przedszkola jak i na powietrzu.  
Organizacja zajęć na powietrzu powinna być elementem 
codziennej pracy z dzieckiem. 

Przedszkole jest miejscem, 
w którym poprzez zabawę 
dziecko poznaje alfabet liter 
drukowanych 

Przygotowanie do pisania rozpoczyna się od obszaru 
fizycznego (w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo- 
ruchowej), a następnie przekładanie na obraz graficzny 
poprzez zabawę. Nauka czytania przebiega w dwóch etapach: 
przygotowanie do czytania prowadzone w grupach i nauka 
czytania traktowana indywidualnie. 

Aranżacja przestrzeni 
przedszkolnej 

 Proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli 
dzieciom na podejmowanie różnorodnych form aktywności. 
Elementem przestrzeni są zabawki i pomoce dydaktyczne,  
a także odpowiednio wyposażone miejsce odpoczynku. 



Warunki realizacji podstawy 
Aranżacja wnętrz to także wykonywania zadań dyżurnego 
(podejmowanie prac porządkowych), podejmowania prac 
użytecznych na rzecz innych 

Kulturalne spożywanie 
posiłków 
 

Celebrowanie posiłków z nauką posługiwania się sztućcami, 
możliwość wybierania potraw i komponowania posiłków. 
 

Wielozmysłowe poznawanie 
świata 

Nauczyciel tworzy pole doświadczeń do integrowania 
wszystkich zmysłów, zwraca uwagę na kształtowanie nawyków 
ruchowych, prowadzi zajęcia z rytmiki, oraz gimnastyki  
z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym zapobiegających 
wadom postawy. 

Zastąpienie diagnozy 
przedszkolnej diagnozą 
dojrzałości szkolnej 

Obowiązek opracowania diagnozy szkolnej dla dzieci, które  
w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. Systematycznie 
informują rodziców o postępach w rozwoju dziecka, zachęcają 
do współpracy.  



Podsumowanie 

• Podstawa programowa zawiera bogaty i różnorodny 
materiał, jest otwarta na kreatywne tworzenie programów, 
planów 

• Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego 

• Dominująca formą pracy jest zabawa, wspierająca 
wielokierunkową aktywność dziecka 

• Nauczyciel wspiera dziecko w osiąganiu dojrzałość szkolnej 
we wszystkich obszarach rozwojowych w trakcie 
całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu 

• Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami  

 

 



            Oferta doskonalenia MODN 

  

 
 

 

 

  

    wychowanie przedszkolne 

L.P. NAZWA   SZKOLENIA 

1. 
  

Awans zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych. 

 2.  Awans zawodowy nauczycieli mianowanych w świetle uregulowań prawnych. 

 3. Technologie komputerowe narzędziem pracy nauczyciela. Jak usprawnić pracę  
i uatrakcyjnić zajęcia. 

 4. Eksperymenty juniora czyli czarodziejskie zabawy przedszkolaka. 

 5. Metoda projektu edukacyjnego w wychowaniu i nauczaniu wczesnoszkolnym                 
i przedszkolnym. 
 

 6. Analiza porównawcza podstaw programowych wychowania przedszkolnego.  
Jak pracować z dziećmi w zreformowanym przedszkolu?  



Dziękujemy za uwagę! 


