
UCZYMY, WSPOMAGAMY, INSPIRUJEMY

dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych
początek spotkania online o godz. 10.00

Konferencja metodyczna poprzedzająca 
rok szkolny 2020/2021



Podstawowe kierunki 
realizacji polityki 

oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2020/21



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji przyrodniczej i matematycznej. 
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i 
kreatywności uczniów. 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021

3.    Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom 
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych.



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021

4.   Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i 
zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na 
odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie 
z technologii cyfrowych.



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021

5.   Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.



Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratoriów oświaty

1. w zakresie kontroli:

a)w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
• „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania   monitoringu 

wizyjnego w szkołach”; 

b)w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
• „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”;



2. w zakresie ewaluacji:

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie 
wymagań:

● „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się”

● Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej”

 



3. w zakresie monitorowania: 
a) we wszystkich typach szkół:
• „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 

w procesie kształcenia”;

b) we wszystkich typach szkół:
• „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”. 



Kompetencje kluczowe

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
• kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
• kompetencje cyfrowe,  
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się, 
• kompetencje obywatelskie, 
• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.



ZMIANY W PRAWIE 
OŚWIATOWYM

2020/21



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWY:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (D.U. z 2019r. poz. 
2215)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zmianą z 2020r. poz. 1378 ) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (D. U. z 2017 r. poz. 60, ze zmianami w 2017r. Poz. 
949 i poz.2203, w 2018r. Poz.2245, w 2019r. Poz. 1297)



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWY:
• Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 

świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018r. Poz. 128)
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U.z 2020r. Poz.17 i poz. 278)

• Ustawa z 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (Dz. U. z 2020r. Poz. 1334) 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1942, ze zmianami w 2020r.) 

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



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWA –KARTA NAUCZYCIELA(art. 30 ust. 3) a USTAWA BUDŻETOWA

● ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela :

• ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 571)

- art. 9 ust. 2 ww. ustawy dotyczy kwoty bazowej wymienianej w art. 30 ust. 3 
KN dla nauczycieli od 1 września 2020 r.:

od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWA –KARTA NAUCZYCIELA(art. 30 ust. 3) a USTAWA BUDŻETOWA

• Projekt zmiany rozporządzenia MENiSz dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:

• stawki: od 2800 zł (kontraktowy z ukończonym zakładem kształcenia 
nauczycieli) 

• do 4046 zł (nauczyciel dyplomowany z ukończonym mgr)



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWA –KARTA NAUCZYCIELA-ZMIANA

ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – oczekująca 
zmiana: 
ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy -Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) -wprowadza:

•od 1 stycznia 2021 r. nowy rozdział 3b KN (art. 9j-9w) o tytule:

•Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą:

•Nauczyciele szkół za granicą -to nauczyciele języka polskiego, 
historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez 
organizacje społeczne zarejestrowane za granicą



Zmiany w prawie oświatowym

USTAWA –KARTA NAUCZYCIELA–PROJEKT ZMIAN

ustawa z 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela -projekt zmian m. in. w 
zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli:

● wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika 
dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu 
naruszającego prawa i dobro dziecka,

• doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia 
rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela 
czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
● określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte 
postępowanie dyscyplinarne,

• doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub 
dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.



Ustawa Prawo oświatowe

• Atr. 30b, 30c
•  W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży MEN, w drodze 
rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić 
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub 
jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

USTAWA –PRAWO OŚWIATOWE –art. 30b i art. 30c



Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe- 
rozporządzenia MEN  z 12 sierpnia 2020r.

• Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 
1389)

• Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. poz. 1394)

• Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 
1386

2020-8-25



2120-8-25



Wytyczne MEN,MZ, GISDla publicznych i niepublicznych szkół 
obowiązujące od 1.09.2020r.

1. Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we 
własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 



• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 
pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie 
przerw.

• Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki 
szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.

• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz 
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęć. 



●  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

●  Gastronomia

● Organizacja pracy bursy/internatu

● Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły/internatu/bursy



Ustawa – Prawo oświatowe art. 108a

Monitoring placówek oświatowych – główny temat kontroli placówek 
MEN w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 
2020/2021

● Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony 
mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub 
placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców 
i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły 
lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

● Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 
pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni 
i przebieralni.

● Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o 
wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 
dni przed uruchomieniem monitoringu.



Prawo oświatowe – przepisy wykonawcze

• 3 rozporządzenia MON w sprawie organizacji oddziałów 
przygotowania wojskowego

• Rozporządzenie w sprawie podstawy  programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia

• Rozporządzenie MEN z 3 czerwca 2020r. zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz. U. z 2020r. Poz. 1008)



Prawo oświatowe – przepisy wykonawcze



Ustawa – Prawo oświatowe projekty zmian

I - Projekt zmian w tzw. edukacji domowej
II – Projekt zmian w sprawie stowarzyszeń w szkołach (Prezydencki 
projekt nowelizacji prawa oświatowego):
• Obowiązek sporządzania przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje zamierzające prowadzić działalność w szkole 
prospektu informacji wychowawczej

• Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie w szkole 
wyraża dyrektor szkoły po wyrażeniu zgody na funkcjonowanie 
stowarzyszenia czy organizacji przez większość dzieci 
uczęszczających do tej szkoły   



Karta Nauczyciela – Kształcenie nauczycieli

• 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 ze zmianami)

• OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lipca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 1289)



Ustawa o finansowaniu zadań oświaty – przepisy 
wykonawcze 

• Rozdział 7 – dotyczy wyposażenia ucznia w podręczniki i 
materiały edukacyjne 

Przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie MEN z 5 marca 2020r. W sprawie udzielania dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2020r. (Dz. U. poz. 479;



Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

OSE działa w celu: 

● Umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu
• Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i 

nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
• Umożliwia wspomaganie procesu kształcenia w szkole 

Ustawa z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej(Dz. U. z 2020 r. poz. 1334)
 
•ustawa zawierała pierwotnie 4 rozdziały i 19 artykułów

•ustawa na dzień 1.09.2020 r. zawiera4 rozdziały i 20 
artykułów 



W związku ze zbliżającym się początkiem 
roku szkolnego 2020/2021 

i wątpliwościami wśród pracowników oświaty 
resort edukacji przygotował odpowiedzi 

na najważniejsze pytania dotyczące organizacji szkół 
i placówek w nowym roku szkolnym.

 
https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/qa-resortu-edukacji-przed-nowym-rokiem-szkolnym-18265.html 

Źródło:

Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja)

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/qa-resortu-edukacji-przed-nowym-rokiem-szkolnym-18265.html


Na podstawie jakich objawów dyrektor szkoły 
powinien odizolować dziecko? 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, 
które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, 
temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 
gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 
minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie 
niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 



Czy nauczyciel na kwarantannie może 
wykonywać pracę? 

Może, wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie 
ustalony z pracodawcą- dyrektorem szkoły. 
Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek 
chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania 
pracy  w określony sposób.
Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza 
miejscem kwarantanny.



Czy nauczyciel z tzw. grupy ryzyka musi mieć 
obowiązkowo zapewnione środki ochrony 
indywidualnej? 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków 
ochrony indywidualnej. Przepisy nie wprowadzają 
zróżnicowania w dostępie do środków ochrony 
osobistej ze względu na wiek pracownika. 



Czy uczniowie objęci indywidualnym 
nauczaniem powinni uczestniczyć w zajęciach 
w formie stacjonarnej? Nauczyciele mają z 
nimi zajęcia w domu, w bezpośrednim 
kontakcie. 

Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta na 
podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę 
zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić 
przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania 
indywidualnego. 



Czy trzeba zachowywać dystans społeczny na terenie szkoły? 
Czy dzieci muszą nosić maseczki? 

W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej 
koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy 
gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia 
uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw 
lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w 
których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady 
higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki powinny być 
stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w 
czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest 
zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć. 
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