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Program konferencji

• Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2019/2020

• Zmiany w prawie oświatowym 

• Myślę, działam, uczę się – proces uczenia się ucznia

• Oferta szkoleń ZCDN-u na rok szkolny 2019/2020 

• Propozycje instytucji i organizacji wpierających pracę 
nauczycieli

• Sprawy różne, pytania, wnioski nauczycieli

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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Kierunki 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.

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.

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
3czwartek, 5 września 2019



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

2. w zakresie ewaluacji:

• Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;

• Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;

• Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

3. w zakresie monitorowania:

• 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
Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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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 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);



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;

• 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 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



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 
dnia tygodnia,

• dostosowanie długości przerw do możliwości zjedzenia przez 
uczniów posiłku,

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



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 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



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;

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



Gdzie się wszyscy uczą? (Jacek Ścibor youtube.com)

• 70% wiedzy nie pochodzi ze szkoły.

• Henry Ford: Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez 
względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę 
pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest 
utrzymywanie swojego umysłu młodym. 

• Paulo Coelho: Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez 
działanie.

• Alvin Toffler: Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy 
nie umieją pisać ani czytać, lecz ci, którzy nie potrafią 
uczyć się, oduczać i uczyć ponownie.

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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Uczę się –

myślę, działam …

Myślę, działam, uczę się

Małgorzata Roszak, 
konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej



Akt uczenia się to 8 zdarzeń! http://psychologia-

ogolna.wyklady.org/wyklad/194_myslenie-psychologia-ogolna.html

1. Motywacja lub oczekiwanie.

2. Zrozumienie – podmiot dostrzega materiał i odróżnia go od innych bodźców 
zwracających jego uwagę.

3. Poznanie – podmiot koduje wiedzę.

4. Przechowanie – podmiot przechowuje wiedzą w pamięci krótko-

i długotrwałej.

5. Przypomnienie – podmiot odzyskuje materiał z pamięci.

6. Generalizacja – materiał jest przenoszony na nowe sytuacje, a więc pozwala 
podmiotowi rozwinąć strategie postępowania z nimi.

7. Działanie – te strategie są wykorzystane w praktyce.

8. Sprzężenie zwrotne – podmiot uzyskuje wiedzę na podstawie rezultatów.

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej

19czwartek, 5 września 2019

http://psychologia-ogolna.wyklady.org/wyklad/194_myslenie-psychologia-ogolna.html


Myślenie ma trzy ogólne cechy:
http://psychologia-ogolna.wyklady.org/wyklad/194_myslenie-psychologia-ogolna.html 

• Dokonuje się w umyśle, lecz wnioskuje się o nim 

z obserwowanego zachowania;

• Jest procesem polegającym na manipulacji wiedzą w ludzkim 
systemie poznawczym;

• Jest nakierowane na znajdywanie rozwiązań dla problemów, 
które dana jednostka napotyka.

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne 
mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 
Toruń, 2013

• Zatem najefektywniejszy system nauczania to taki, który 
uwzględniając biologiczne uwarunkowania, bazuje na 
wrodzonych zdolnościach i predyspozycjach. 

W przypadku szkolnej nauki chodzi na przykład o wykorzystanie 
ciekawości poznawczej, indywidualnych talentów czy 
wewnętrznej motywacji. 

Praktyka pokazuje, że procesy uczenia się przebiegają 
najefektywniej, gdy ucząca się jednostka zapomina, że się uczy 
lub nie jest tego świadoma. (s. 40)

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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Witaj szkoło!

Metody aktywizujące! 

Czyli co?

Małgorzata Roszak, 

konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej
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Metoda projektu
Dlaczego? Bo łączy:
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teorię z

myślenie z

praktyką

działaniem

Małgorzata Roszak, 
konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej



Wasza rola i moja rola

• Wyznaczycie swoje zadania, 
cele.

• Opracujecie harmonogram 
działań, kryteria oceny 
wykonania zadania.

• W zespole zbierzecie 
materiał.

• Opracujecie i zaprezentujecie 
swój projekt.

• Dokonacie samooceny.

• Będę z Wami na każdym etapie.

• Wspieram, pomagam wtedy, gdy 
tego potrzebujecie.

• Daję Wam „swobodę twórczą”.

• Uczę się razem z Wami i od Was.
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Małgorzata Roszak, 
konsultantka ds. nauczania języka 

polskiego
w szkole podstawowej



Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS)

szkolenia.zcdn.edu.pl



Internetowy System Obsługi Szkoleń
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Internetowy System Obsługi Szkoleń
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Aby wziąć udział w naszych szkoleniach, należy założyć 
konto w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń



Internetowy System Obsługi Szkoleń
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Internetowy System Obsługi Szkoleń

29czwartek, 5 września 2019



Internetowy System Obsługi Szkoleń
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JAN 
KOWALSKI



Oferta szkoleń ZCDN-u dla polonistów 
na rok szkolny 2019/2020

• Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego – 6 godz. 

• Sztuka pisania, czyli jak doskonalić różne formy wypowiedzi pisemnej – 4 
godz.

• Sztuka czytania, czyli jak doskonalić umiejętność czytania – 4 godz.

• Po egzaminie i przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego – 4 godz.

• Konferencja Język podstawą komunikacji. Nowe zjawiska w języku polskim

• Konsultacje indywidualne i zbiorowe – w zależności od potrzeb nauczycieli
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Oferta szkoleń ZCDN-u dla polonistów 
na rok szkolny 2019/2020 

• Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego – kreatywny polonista

• Retoryka na języku polskim z elementami wiązek zadań

• Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka 
polskiego 

• Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Jak twórczo 
omawiać lektury? 

• Gamifikacja na lekcjach języka polskiego 

• Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole 
ponadpodstawowej

• Jak analizować wyniki egzaminów zewnętrznych? Wnioski po 
maturze z języka polskiego
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Kontakt

mgr Małgorzata Roszak

nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej

ZCDN, pokój 223

tel. 91 435 06 62

e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl

termin konsultacji: czwartki, godz. 15.00–17.00

Dziękuję i zapraszam do współpracy
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