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Program konferencji

• Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 
2019/2020.

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2019/2020.

• „Można uczyć inaczej – projekty edukacyjne i 
ich realizacja” – Paulina Ratajczak, Galeria 
„Tworzę się”.

• „Doświadczania, ważna rzecz” – Bartosz 
Klepacki, Morskie Centrum Nauki.

• „Inspiracje Nauczanki” – sposoby na kreatywne 
i skuteczne zajęcia w klasach I–III – Anna Rusin.



Program konferencji

• Prezentacja propozycji edukacyjnych na rok 
szkolny 2019/ 2020 – Opera na Zamku, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Teatr Lalek 
„Pleciuga”, Filharmonia Szczecińska.

• Oferta szkoleń ZCDN-u oraz innych instytucji 
edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020. 
Sieć  współpracy.

• Sprawy różne, wnioski nauczycieli.



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWY:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2019 r. 
Poz. 1481)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (D. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 60)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(D. U. z 2019 r. Poz. 1148) ze zmianami z dnia 25 kwietnia 2019 r.

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zmianami z dnia 
13 czerwca 2019 r.)

• Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 
(Dz.U.2019 r., poz. 1078)

• Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm. w 2017 r. poz. 60 i 949).

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018, poz. 1000)

• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych



Zmiany w Karcie Nauczyciela

Awans zawodowy

• Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego 
do 9 miesięcy;

• Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na 
stopień nauczyciela kontraktowego;

• Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia 
awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny 
stopień awansu zawodowego;

• Wyłączenie okresu ferii z czasu na dokonanie oceny 
dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,

• Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.



Zmiany w Karcie Nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela

• Zrezygnowano z kryteriów oceny pracy 
ustalonych w rozporządzeniu (ocena dotyczy 
stopnia realizacji obowiązków zgodnie z art.6 
i art. 42 ust.2 oraz art. 5 Ustawy – Prawo 
oświatowe);

• Pozostaje 4-stopniowa skala oceny pracy;

• Zrezygnowano z okresowej oceny pracy;



Zmiany w Karcie Nauczyciela

Zatrudnianie nauczycieli, czas pracy nauczycieli

• Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok 
szkolny;

• Limit czasu trwania umów o pracę na czas 
określony – 36 miesięcy;

• Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych – nie więcej niż 20 godzin;



Zmiany w Karcie Nauczyciela

Wynagrodzenie nauczycieli

• Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku 
funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 
300 zł;

• Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla 
nauczycieli stażystów odbywających staż 
w wysokości 1000 zł (nauczyciele stażyści, którzy 
rozpoczęli staż 1 września 2018 r. i zakończą go 
31 sierpnia 2019 r., nie otrzymają świadczenia 
„na start”);

• Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za 
wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;



Zmiany w Karcie Nauczyciela

Kary dla nauczycieli

• Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika 
dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela 
czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;

• Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za 
popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro 
dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne 
nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja 
dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia 
postępowania z tej przyczyny;

• Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego 
prawa i dobro dziecka. 



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo 
oświatowe

• określono zasady wykonania zadań 
i kompetencji w zakresie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów 
w przypadku niewykonania tych zadań 
przez nauczyciela 



Zmiany w prawie oświatowym

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 luty 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz.1611);

• 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 z dnia 
24 lutego 2017 r). – zmiany w (Dz.U. 2018 poz. 1679) – dotyczące szkół 
zawodowych;

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej 
funkcji szkoły i placówki; 



Zmiany w prawie oświatowym

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego 
(Dz.U. 2019 poz. 325);

• Rozporządzenie MEN z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1147);



Zmiany w prawie oświatowym

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. poz. 1575)  i z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
(Dz.U. 2019 poz. 465) – zmiany dotyczą § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 
oraz § 1 pkt 4 i 6;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji i pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz 
z 2019 r. poz. 323);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz. U. poz. 1578) i zmiany (Dz.U. 2018 poz. 1485);



Zmiany w prawie oświatowym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) 

• rejestr wyjść poza placówkę,

• równomierne obciążenie ucznia zajęciami w poszczególnych 
dniach tygodnia,

• dostosowanie długości przerw do możliwości zjedzenia przez 
uczniów posiłku,

• pracownicy szkoły/placówki podlegają  przeszkoleniu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,



Zmiany w prawie oświatowym

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania 
o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 
(Dz.U. z 2018, poz. 190);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(Dz. U. z 2019r., poz. 136);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  w dniu wolnym od pracy 
(Dz.U. z 2019, poz. 249);

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela 2 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1450);



Zmiany w prawie oświatowym

Projekty rozporządzeń:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu 
informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu 
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 
odwoławczego;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;



Zmiany w prawie oświatowym

Projekty rozporządzeń:

• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie 
w sprawie nadzoru pedagogicznego;

• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;

• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół;

• Rozporządzenie MEN w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 
celów kształcenia branżowego oraz trybu kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe;



Kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach 
oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych 
uczniów. 



Kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości 

i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 

i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu 

zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratoriów oświaty

1. w zakresie kontroli:

• Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego w szkołach;

• Zgodność z przepisami prawa organizowania 
zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie 
indywidualnej oraz udzielania  uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w formie zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia;  



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratoriów oświaty

2. w zakresie ewaluacji:

• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 

są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu 

się; 

• Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne;

• Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z 

uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 

• Rodzice są partnerami szkoły lub placówki; 



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratoriów oświaty

3. w zakresie monitorowania:

- Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w szkole; 

- Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do
szkół specjalnych; 

− Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów 
i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki 
oraz w środowisku społecznym; 

- Prowadzenie działalności innowacyjnej; 

- Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 



Kompetencje kluczowe

• porozumiewanie się w języku ojczystym,

• porozumiewanie się w językach obcych,

• kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne,

• kompetencje informatyczne,

• umiejętność uczenia się,

• kompetencje społeczne i obywatelskie,

• inicjatywność i przedsiębiorczość,

• świadomość i ekspresja kulturalna



Innowacyjność

• „Można uczyć inaczej – projekty edukacyjne i ich 

realizacja” – Paulina Ratajczak,  Galeria „Tworzę 

się”.

• „Doświadczania, ważna rzecz” – Bartosz 

Klepacki, Morskie Centrum Nauki.

• „Inspiracje Nauczanki” – sposoby na kreatywne 

i skuteczne zajęcia w klasach I–III – Anna Rusin.



Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• Opera na Zamku, 
• Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
• Teatr Lalek „Pleciuga”, 
• Filharmonia Szczecińska,
• Teatr Rozmaitości „Gwitajcie”,
• Muzeum Techniki i Komunikacji,
• MZK na Klonowica – zajezdnia, 
• PKP – Wzgórze Hetmańskie – przejażdżka pociągiem
• Zamek Książąt Pomorskich – cykl lekcji muzealnych
• Kino Zamek – „Spotkania dla malucha”
• Kino Pionier – „Lekcja w kinie” (cykl zajęć)
• Kino Helios – projekt „Helios dla szkoły”



Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza ZUK – zajęcia prowadzone przy 
Głębokim przez pracowników Lasów Miejskich, 

• Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, 

• Ostoja. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy – Źródła Energii Odnawialnej,

• Ośrodek Edukacji Leśnej Kliniska – Lasy Państwowe, 

• Ogród Dendrologiczny w Glinnej – Lasy Państwowe, 

• Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, 

• Barzkowice – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

• Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe – Zdroje”,

• Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne,

• Zajęcia w Ekoporcie

• Eureka – eksperymentowanie z zakresu fizyki i innych nauk ścisłych,

• Planetarium Cyfrowe w Szczecinie – Muzeum Narodowe, 

• Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”.



Oferta szkoleń

• Oferta szkoleń – formy doskonalenia; 

• Internetowy System Obsługi Szkoleń;

• Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny 
Radlińskiej 



Zapraszamy 

na konferencję zorganizowaną 
z okazji 70-lecia ZCDN-u, 

która odbędą się 

17 września 2019 r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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mgr Beata Standio

• konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej

• telefon: 91 4350661, 664745740

• e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl

• dyżur: czwartek – godz. 15.00 – 17.00, 

pokój 224 (II piętro)


