
Konferencja metodyczna 

dla nauczycieli 

poprzedzająca rok szkolny 2020/2021

UCZYMY, WSPOMAGAMY, INSPIRUJEMY
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Standio

konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej

telefon: 91 4350661

e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl

dyżur: czwartek – godz. 15.00 – 17.00, pokój 224 II piętro



Program konferencji

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 
szkolny 2020/2021, zmiany w prawie oświatowym i 
systemie oświaty,

• „Lapbooki i ich elementy w zeszytach uczniowskich” –
Magdalena Przybysz, Weronika Grochowska, Anna Krenc 
– Edukreatywne,

• „Jak skutecznie wspomagać rozwój ucznia? 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia” – Aneta Kowal, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnie,

• Oferta szkoleń ZCDN-u na rok szkolny 2020/2021,

• Oferta edukacyjno-kulturalna na rok szkolny 2020/2021, 

• Sprawy różne, pytania, wnioski nauczycieli.
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Kierunki polityki oświatowej państwa 
na rok szkolny 2020/2021

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

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób 
dorosłych.
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Kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2020/2021

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

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

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do 
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych.
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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
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Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratoriów oświaty

3. w zakresie ewaluacji:

a) we wszystkich typach szkół:

• Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 
uczniów w procesie kształcenia

e) we wszystkich typach szkół:

• Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych 
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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.
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Zmiany w prawie oświatowym

USTAWY:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (D.U. z 

2019 r. poz. 2215)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zmianą z 2020 r. 

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 2017 r. Poz. 949 i poz.2203, w 2018r. Poz.2245, 

w 2019 r. Poz. 1297)
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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz.17 i 

poz. 278)

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (test jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1942, ze 

zmianami w 2020r.) 

• Ustawa z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej (Dz. U. z 2020r. Poz. 1334) 
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Ustawa Prawo Oświatowe

Art. 30b

• W przypadkach 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.
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Ustawa Prawo Oświatowe

Art. 30c

• W przypadku o którym mowa w art. 30b, MEN, w drodze 
rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych 
przepisów ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek 
systemu oświaty, w szczególności w zakresie 
przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego 
i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić 
w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić 
prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.
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Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Oświatowe-
rozporządzenia MEN  z 12 sierpnia 2020r.

• Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 1389)

• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań  w okresie 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. 1166)

12środa, 2 września 2020



Warianty funkcjonowania szkół 
w czasie pandemii
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Wytyczne MEN, MZ, GIS dla szkół 
obowiązujące od 1.09.2020r.

1. Organizacja zajęć w szkole i placówce 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

i powierzchni

3. Gastronomia

4. Organizacja pracy bursy/internatu

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracowników szkoły/internatu/bursy
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Ustawa – Prawo oświatowe art. 108 a

• Monitoring placówek oświatowych – główny temat 

kontroli placówek MEN w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021
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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 rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły   
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Ustawa Karta Nauczyciela – art. 30 ust. 3 

• Kwota bazowa wynagrodzenia od 1 września 

2020r.  

3537,80 zł

• od 1 stycznia 2021 r. nowy rozdział 3b dotyczący 

awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą

17środa, 2 września 2020



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)

18środa, 2 września 2020



Ustawa Karta Nauczyciela – projekt zmian

I - Projekt zamian w zakresie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej:

• Wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika 
dyscyplinarnego o podejrzeniu o popełnienie przez 
nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

• Doprecyzowanie, w jakim przypadku nie należy 
zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o popełnianiu 
przez nauczyciela czynu naruszającego prawo i dobro 
dziecka
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Ustawa o systemie oświaty

• Rozporządzenie RM z 26 czerwca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020- 2022 (Dz. U. z 2020r. 

poz.1227)
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Ustawa o finansowaniu zadań 
oświaty – przepisy wykonawcze 

• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• Podwyższenie wynagrodzeń

• Rozporządzenie MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 795)
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Ustawa o finansowaniu zadań 
oświaty – przepisy wykonawcze 

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

Przepisy wykonawcze:

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

Rozporządzenie RM z 26 czerwca 2020 r.  w sprawie 
maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 1137)
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Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Cele:

• Umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do 
Internetu

• Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów 
i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli

• Umożliwienie wspomaganie procesu kształcenia w szkole

• Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w 
Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 
słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach
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Uczymy  
Jak rozpocząć nowy rok szkolny?

• Zadbaj o bezpieczeństwo

• Buduj relacje – samotność nam nie służy

• Pamiętaj o dobrej komunikacji i współpracy

• Spójrz pozytywnie na to co udało Ci się zrobić do tej pory

• Nie nadrabiaj od razu wszystkich zaległości – zacznij pracę 
bez presji i bez szaleństwa

• Bądź elastyczny w tym co robisz – realizuj małe projekty, 
pracuj metodą odwróconej lekcji

• Spójrz na podstawę programową interdyscyplinarnie i 
pamiętaj, że realizujemy treści w niej zawarte

Webinarium dla dyrektorek i dyrektorów „Rady dla Rady” – Fundacja Szkoła 
z Klasą
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Oferta Szkoleniowa

• „Sieć samokształcenia i współpracy dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej”

• „Nauczyciel wspomagający w procesie nauczania”

• „Jak poprawnie prowadzić obserwację pedagogiczną  
w młodszych klasach szkolnych”

• „Poznanie przez działanie - aktywizujące metody pracy 
wspierające poznawczy obszar rozwoju ucznia”

• „Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym  w 
edukacji wczesnoszkolnej”

• „Czytanie ze zrozumieniem - rozwijanie umiejętności 
kluczowych”

• „Igraszki  matematycznie”

• „Odkryj w sobie radość tworzenia - warsztaty plastyczne”25środa, 2 września 2020



Inspirujemy

Edukreatywne –

Magdalena Przybysz, Weronika 
Grochowska, Anna Krenc
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Wspomagamy

Aneta Kowal –

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Chojnie
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Dziękuję za uwagę

mgr Beata Standio

konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej

telefon: 91 4350661

e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl

dyżur: czwartek – godz. 15.00 – 17.00, pokój 224 II piętro
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