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,,W wychowaniu chodzi w³aœnie o to, a¿eby cz³owiek
stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem – o to, a¿eby bar-
dziej by³, a nie tylko wiêcej mia³, aby wiêcej poprzez
wszystko, co ma, co posiada, umia³ bardziej i pe³niej byæ
cz³owiekiem, to znaczy, a¿eby równie¿ umia³ bardziej
byæ nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Jan Pawe³ II
Przemówienie w UNESCO (02.06.1980r.)

• Czy od wrzeœnia pos³aæ 3-latka do przedszkola?
• Czy dorós³ ju¿ do tego emocjonalnie?
• Czy da sobie radê w grupie z rówieœnikami?
• Czy przedszkole jest potrzebne?

I Wstêp
Wielu rodziców zadaje sobie te pytania. Dla

wielu rodziców i ich dzieci jest to prawdziwy dramat.
Co zrobiæ, aby zmniejszyæ lêk i stres przed nieznanym?
Zastanawiaj¹ siê nad tym rodzice. Zastanawiamy siê
równie¿ my nauczycielki przedszkola. Efektem tej re-
fleksji nad tym problemem jest nasz Program Adaptacji
dziecka 3-letniego do przedszkola,,Bêdê przedszkola-
kiem”.

Jako nauczycielki przedszkola mamy œwiado-
moœæ, ¿e w zakresie umiejêtnoœci, a mianowicie odpo-
wiedniego stopnia rozwoju zarówno fizycznego,
czynnoœci zabawowych, rozwoju mowy oraz rozwoju
umys³owego w sferze uczuæ i zachowañ spo³ecz-
nych,,nasze” przysz³e dzieci znajduj¹ siê na ró¿nym eta-
pie. W celu wyrównania poziomu rozwoju dzieci oraz
zmniejszenia stresu wywo³anego przez zmianê œrodo-
wiska, stworzy³yœmy program adaptacji dzieci w przed-
szkolu pt. ,,Bêdê przedszkolakiem”. Adaptacja dzieci
do przedszkola jest procesem z³o¿onym uzale¿nionym
od wielu czynników. Wa¿n¹ rolê w pokonywaniu tych
trudnoœci odgrywa nauczycielka, która pierwsza
nawi¹zuje kontakt z dzieckiem. Ona bawi siê z nim, pra-
cuje, podpowiada czy doradza, rozwi¹zuje dzieciêce
problemy. Jest osob¹ najbli¿sz¹ i najsilniej zwi¹zan¹ z
wychowaniem. Kreuje œrodowisko wychowawcze
przez jego materialne wyposa¿enie, tworzenie sytuacji
wychowawczych, zaspokojenie potrzeb dziecka, aran-
¿owanie atmosfery emocjonalnej w grupie. W tym wa¿-
nym dla dziecka okresie jest jego przewodnikiem w
procesie uczucia siê coraz bardziej skomplikowanych i
spójnych dzia³añ poznawczych. Jest ona zdaniem M.
Bogdanowicz, tym,,filtrem”, który nawet w niesprzy-
jaj¹cych warunkach zewnêtrznych i organizacyjnych
potrafi uchroniæ dziecko przed urazem psychicznym.
To, jakie pierwsze doœwiadczenie dziecko zdobêdzie
zadecyduje w przysz³oœci o jego chêci bycia z innymi
dzieæmi i doros³ymi, o sposobach radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach, b¹dŸ chêci podejmowania coraz trud-
niejszych zadañ do wykonania.

Zdaj¹c sobie sprawê jak wielkim prze¿yciem
dla dziecka i rodziców jest rozpoczêcie pobytu w przed-

Wychowanie

Program adaptacji wstêpnej
,,Bêdê przedszkolakiem”
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Szanowni Pañstwo!

Kolejny numer ,Problemów
Oœwiaty i Wychowania’’ zosta³
zdominowany przez artyku³y z
wychowania przedszkolnego. Ten
etap edukacyjny w obliczu spraw-
dzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i maturalnych oraz innych
,,drêcz¹cych’’ nasz system oœwia-
ty zagadnieñ wydaje siê taki spo-
kojny, mi³y, ale i ma³o ...wa¿ny,
Tymczasem przedszkole wdra¿a
dziecko do procesów socjalizacyj-
nych, które wywieraj¹ wp³yw na
dalsze etapy edukacji i dalszego
¿ycia. Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e
mo¿emy zwróciæ uwagê na ten
aspekt naszej troski o wychowa-
nie i edukacjê najm³odszych.

Proponujemy zatem rozpocz¹æ
lekturê od programu wstêpnej
adaptacji w przedszkolu, któr¹
opracowa³y nauczycielki z Przed-
szkola Publicznego w Rydzynie.
Jego realizacja, jak zapewniaj¹
autorki ,,przyczyni siê do zmniej-
szenia stresu wywo³anego zmian¹
œrodowiska ma³ego dziecka i roz-
stania z rodzicami’’. Przedsta-
wiamy równie¿ doœwiadczenia
tego Przedszkola w zakresie wy-
chowania patriotycznego oraz
wychowania ekologicznego. Na-
uczycielki z koœciañskich przed-
szkoli opisa³y natomiast
zastosowanie projektu ,,Jak byæ
przyjacielem’’, wp³ywaj¹cego po-
zytywnie na kszta³towanie inter-
akcji personalnych w przedszkolu
oraz scenariusz zajêcia otwartego
wykorzystuj¹cego odimienn¹ me-
todê nauki czytania Ireny Maj-
chrzak oraz elementy systemu
,,Edukacja przez ruch’’.

Oprócz artyku³ów z zakresu wy-
chowania przedszkolnego podej-
mujemy m.in. tematykê systemu
wartoœci uczniów, któr¹ opisuje
scenariusz godziny wychowaw-
czej opracowany przez nauczycie-
lkê jêzyka polskiego z Zespo³u
Szkó³ nr 4 we Wroc³awiu. Ponad-
to przedstawiamy kolejn¹ czêœæ
zmian w prawie wprowadzonych
ustaw¹ z 11 kwietnia 2007 r. oraz
sprawozdanie ze spotkania inau-
guruj¹cego obchody Roku Sta-
nis³awa Wyspiañskiego, które
odby³y siê III LO w Lesznie.

Mi³ej lektury.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

szkolu, chcemy ze swojej strony zrobiæ
wszystko, aby to rozpoczêcie edukacji
przedszkolnej by³o mi³e i jak najmniej
stresuj¹ce.

II Zadania przedszkolaka w zakresie
adaptacji.

Pierwszym œrodowiskiem
znacz¹cym w edukacji dziecka jest
przedszkole. Warunkiem wstêpnym i
koniecznym do tego, aby dziecko
mog³o bez ograniczeñ korzystaæ z ofer-
ty edukacyjnej przedszkola jest jego
przystosowanie do nowego œrodowi-
ska, bo tylko wówczas mo¿e ono wy-
korzystywaæ w pe³ni swoje szanse
rozwojowe. Dziecko mo¿na w³¹czaæ
w to œrodowisko na dwa sposoby. Je-
den, który jest najpowszedniej stoso-
wany w naszych warunkach
oœwiatowych polega na tym, ¿e dziec-
ko samo przystosowuje siê do przed-
szkola bez wyraŸnego udzia³u rodziny i
specjalnego programu adaptacyjnego
ze strony przedszkola. Drugi sposób
polega na zastosowaniu planowego i
celowego programu przedszkola
w³¹czaj¹cego w swoje œrodowisko
dziecko przy wspó³pracy jego rodziny.
W wyniku tego programu dziecko
otrzymuje przygotowanie do zmiany
oraz wsparcie w procesie przystosowa-
nia siê do nowego œrodowiska spo³ecz-
nego ze strony najbli¿szych i
przedszkola.

Zadania przedszkola podczas
realizacji takiego programu s¹ nastê-
puj¹ce:

� nawi¹zanie wspó³pracy z rodzin¹ w
celu w³¹czenia jej w przygotowanie
dziecka do roli przedszkolaka,

� zapewnienie opieki i wspomaganie
rozwoju w atmosferze akceptacji i
bezpieczeñstwa,

� wyrabianie orientacji czasowej w
rozk³adzie dnia w przedszkolu, przy-
swajanie wiedzy o przeznaczeniu i
sposobie korzystania z ró¿nych po-
mieszczeñ, kszta³cenie poczucia
przynale¿noœci do grupy przedszko-
lnej,

� uczenie nawi¹zywania bliskiego i
serdecznego kontaktu z innymi,

� uczenie sposobów radzenia sobie z
w³asnymi emocjami, w³aœciwego re-
agowania na przejawy emocji in-
nych oraz kontrolowania zachowañ,

� pomoc w budowaniu pozytywnego
obrazu w³asne ,,Ja” i zaspokojenia
poczucia bezpieczeñstwa,

� wzmacnianie wiêzi uczuciowej z ro-
dzin¹, œrodowiskiem, w którym
dziecko wzrasta,

� wspó³dzia³anie z rodzin¹ poprzez
wspomaganie w wychowaniu dzie-
cka i przygotowaniu ich do podjêcia
nauki szkolnej.

III Cele programu
Rozumiej¹c proces edukacyj-

ny ma³ego dziecka, wspieranie jego
rozwoju i samodoskonalenia, mamy
œwiadomoœæ czekaj¹cych dziecko wy-
zwañ ze strony wspó³czesnego œwiata.
Stawiamy przed edukacj¹ przed-
szkoln¹ nowe cele, których realizacja
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pozwoli dziecku funkcjonowaæ w dynamicznie zmie-
niaj¹cych siê warunkach.

Edukacja przedszkolna zmierza do tego, aby
stwarzaæ i prowadziæ ca³oœciowy proces edukacyjny
wspomagaj¹cy kompleksowy rozwój dziecka.

Program adaptacyjny,,Bêdê przedszkolakiem”
przeznaczony jest dla dzieci najm³odszych rozpoczy-
naj¹cych pobyt w przedszkolu. Realizacja przyczyni siê
do zmniejszenia stresu wywo³anego zmian¹ œrodowiska
ma³ego dziecka i rozstania z rodzicami. Program adap-
tacyjny jest zgodny z podstaw¹ programow¹ zatwier-
dzon¹ przez MENiS (Dz.U Nr 51/2002 Rozporz¹dzenie
MENiS z dnia 26.02.2002r.). Podstawa programowa ma
charakter otwarty, stwarza mo¿liwoœci konstruowania
ró¿nych programów.
Za³o¿enia ogólne programu

1. U³atwienie nowoprzyjêtym do przedszkola dzieciom
startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierun-
kowanie rozwoju dziecka w aspekcie spo³ecznym zgod-
nie z jego mo¿liwoœciami rozwojowymi.
2. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do
¿ycia w warunkach przedszkolnych poprzez umo¿liwie-
nie mu poznanie nowego otoczenia w poczuciu bezpie-
czeñstwa.
3. Ujednolicenie oddzia³ywañ wychowawczych domu i
przedszkola.
4. Nawia¹zanie relacji rodzic-nauczyciel ulatwiaj¹cych
dalsz¹ wspól³pracê.
5. Integracja rodziców mieêdzy sob¹.
6. Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku
wsparcia psychologicznego i pomocy w procesie przy-
stosowania.
7. Poznanie przez rodziców personelu przedszkola, pa-
nuj¹cych regu³, organizacji, atmosfery, dzieêki temu
obni¿y to lêk rodziców przed oddaniem dziecka pod
opiekê personelu.
8. Poznanie innych dzieci ju¿ uczêszczaj¹cych do
przedszkola.

Adresaci programu
� pracownicy pedagogiczni i pomocnicy przedszkola,

którzy tworz¹ warunki adaptacji dziecka do nowego
œrodowiska

� rodzice, którzy decyduj¹ siê na edukacjê przed-
szkoln¹ dziecka

� dzieci, które rozpoczn¹ nowy dla nich etap bycia
przedszkolakiem

� otoczenie spo³eczne dziecka, które w ró¿ny sposób
wspó³uczestniczy w realizacji zadañ adaptacyjnych

Cel glówny programu:
� adaptacja dziecka do przedszkola

Cele szczególowe programu:
� motywowanie dzieci do ,,robienia pierwszych kro-

ków”, podejmowanie dzia³añ i zachowañ sprzyjaja-
cych integrowaniu siê z przedszkolem

� motywowanie rodziców oraz pracowników przed-
szkola do zapewnienia dzieciom optymalnych wa-
runków bez stresowego ,,wejœcia” do przedszkola

� motywowanie otoczenia spo³ecznego dziecka i
przedszkola do wspó³pracy na rzecz adaptacji no-
wych przedszkolaków

IV Struktura programu
Program jest tak skonstruowany, aby kontakty przed-
szkolaka z rodzin¹ dziecka by³y nawi¹zane ju¿ kilka
miesiêcy przed rozpoczêciem roku szkolnego, ponie-
wa¿ to rodzice w najwiêkszym stopniu kszta³tuj¹ stosu-
nek emocjonalny dziecka w jego pocz¹tkowej fazie.
• Nasz¹ adaptacjê postanowilyœmy rozpocz¹æ ju¿ w

maju od zebrania z rodzicami, na, którym zostan¹ za-
poznani z warunkami oraz mo¿liwoœciami rozwoju
dzieci, zwiedz¹ przedszkole, dowiedz¹ siê jak
wygl¹da przeciêtny tryb ¿ycia dziecka w przedszko-
lu, uzyskaj¹ informacje po¿¹danych umiejêtnoœci
dziecka 3-letniego

• Dalsza adaptacja bêdzie obejmowa³a zarówno dziec-
ko jak i rodziców w tygodniu poprzedzaj¹cym rok
szkolny. Jest to propozycja wspólnych zajêæ: dzieci,
rodziców i nauczyciela, która ma na celu:
� woln¹ aklimatyzacjê dziecka do przedszkola
� pedagogizacjê rodziców
� zapoznanie siê nauczyciela z dzieæmi i ich pozio-

mem rozwoju

Temat tych zajec kompleksowych brzmi,,My jesteœmy
krasnoludki”
Program adaptacyjny zawiera tak¿e propozycje tema-
tów referatów pedagogicznych dla rodziców.
• ,,Rozwój mowy w wieku przedszkolnym”
• ,,Czy przedszkole mo¿na polubiæ”
• ,,Rola zabawy i zabawki w ¿yciu przedszkolaka”
• ,,Znaczenie nagrody i kary w wychowaniu”

W programie umieœci³yœmy plan adaptacyjny dziecka,
który zawiera zadania do realizacji w okreœlonych mie-
si¹cach roku
Program wstêpnej adaptacji ,,Bêdê przedszkolakiem”
stawia wysokie wymagania dla wychowawców i rodzi-
ców. Jest s³uszny, bo ³agodzi ból rozstania z domem ro-
dzinnym.

Uk³ad treœci programowych
Opracowuj¹c program ,,Bedê przedszkola-

kiem” zawar³yœmy w nim propozycje standardów edu-
kacyjnych, jakie powinno osiagn¹æ dziecko, które
przejdzie etap adaptacji i stanie siê prawdziwym przed-
szkolakiem.

Standardy edukacyjne w procesie adaptacji na-
daj¹ kierunek planowaniu oraz stanowi¹ wyznaczniki
osia¹gania celów w stosunku do grupy dzieci i ka¿dego
dziecka indywidualnie. Wynikaj¹ one z Rozporz¹dzenia
MEN z dn. 26.02.2002 w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i od-
dzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych.
Standardy zgrupowane s¹ w czterech blokach tematycz-
nych:
� poznanie i rozró¿nianie siebie i œwiata
� nabywanie umiejêtnoœci przez dzia³anie
� odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieœni-

czej, wspólnocie
� budowanie systemu wartoœci

Nauczyciel znaj¹c potrzeby i mo¿liwoœci dzie-
cka realizuje zadania zintegrowane w obrêbie poszcze-
gólnych obszarów edukacyjnych, dbaj¹c o ich
wszechstronny rozwój. Dziêki wieloœci obszarów mo¿-
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na rozwijaæ aktywnoœci twórcze zaanga¿owanie dzie-
cka w zakresie jego w³asnej adaptacji do przedszkola.

Standardy edukacyjne w procesie adaptacji.
1. Poznanie i rozumienie siebie oraz œwiata.

Dziecko potrafi:
� postrzegaæ rzeczywistoœæ wszystkimi zmys³ami,
� pozytywnie postrzegaæ siebie i innych,
� akceptowaæ odmienny wygl¹d,
� dostrzegaæ swoje mocne i s³abe strony,
� sprawiaæ innym radoœæ w³asnym zachowaniem,
� rozpoznawaæ i nazywaæ emocje i uczucia np. bezpie-

czeñstwo, lêk, niepokój itp.,
� kulturalnie zwracaæ siê do doros³ych i kolegów,
� kulturalnie zg³aszaæ i zaspokajaæ potrzeby fizjologi-

czne.

2. Nabywanie umiejêtnoœci przez dzia³anie.
Dziecko potrafi:

� pos³ugiwaæ siê ró¿nymi formami wypowiedzi,
� wyraziæ emocje gestem, ruchem i mimik¹,
� wyraziæ dzwiêkiem swój nastrój,
� wyraziæ swój stan emocjonalny, barwami,
� poprawnie reagowaæ na informacje i sygnaly,
� rozpoznawaæ i rozumieæ znaki i symbole informuj¹ce

np. znaczek rozpoznawczy, oznakowanie pomiesz-
czenñ,

� aktywnie organizowaæ gry i zabawy oraz w nich
uczestniczyæ,

3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieœni-
czej, wspólnocie.

Dziecko potrafi:
� przedstawiæ siê w³asnym imieniem i nazwiskiem,
� poprawnie pos³ugiwaæ siê zwrotami grzecznoœcio-

wymi,
� unikaæ konfliktów i rozwi¹zywaæ trudne sytuacje,
� dbaæ o estetykê w³asn¹ i otoczenia,
� planowaæ i organizowaæ pracê,

4. Budowanie systemu wartoœci.
Dziecko potrafi:

� wyra¿aæ i rozumieæ w³asne potrzeby, oczekiwania,
marzenia,

� dokonywaæ wyboru wartoœci,
� dostrzegaæ i preferowaæ innych wartoœci np. dobro,

prawda,
� analizowaæ b³êdne wybory.

Zaprezentowanych standardów nie nale¿y jed-
nak traktowaæ jako koniecznoœci – nie ma obowi¹zku

ich pe³nej realizacji. Korzystaj¹c z tego programu
œwiadomy i dok³adny nauczyciel, bêdzie raczej jego
twórczym interpretatorem ani¿eli realizatorem.
Osi¹gniête przez dziecko standardy ich liczba i jakoœæ
bêd¹ odzwierciedleniem efektów wspólnej pracy dzie-
cka, jego rodziny, przedszkola, srodowiska.

V Metody, formy i œrodki realizacji programu
Opracowany przez nas program stworzy³

szansê na wzajemne poznanie siê rodziców, dzieci i na-
uczycielek oraz pomógl nawi¹zaæ wiêzi emocjonalne.
Metody, formy i œrodki zosta³y tak dostosowane do po-
trzeb dzieci i rodziców, aby wp³ynê³y na wstêpne, wspó-
lne poznanie siê. Pomog³y szybciej przystosowaæ siê do
nowego œrodowiska, przezwyciê¿yæ strach przed
zmian¹ œrodowiska, ukszta³towaæ sobie pozytywny wi-
zerunek przedszkola, uœwiadomiæ sobie, ¿e pobyt w
przedszkolu mo¿e byæ dla nich ciekaw¹ i weso³¹ zabaw¹
oraz form¹ radosnego dzia³ania.

Zadania do realizacji zaproponowane przez
nas, mog¹ byæ przeprowadzone w inny dowolny sposób,
zale¿y to od inwencji i pomys³owoœci nauczycielek.
Wykorzysta³yœmy w naszym programie nastepuj¹ce
metody i formy:
� elementy pedagogiki zabawy,
� aktywnoœæ w³asn¹ dzieci,
� zadania stawiane do wykonania,
� obserwacja,
� s³owne,
� pokaz.

Praca z dzieæmi opiera siê na zabawach i zajê-
ciach z ca³¹ grup¹, indywidualnych rozmowach prze-
prowadzonych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
Œrodki, jakie wykorzysta³yœmy do realizacji programu
to wszechstronnoœæ i ró¿norodnoœæ, szczególnie œrodki
plastycznego pokazu, które maj¹ w sposób wizualny do-
trzeæ do dziecka. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tu motywy mu-
zyczne, utwory z p³ytoteki przedszkola, a tak¿e utwory
biblioteki przedszkolnej. Dobrym œrodkiem to ulotki,
zaproszenia oraz foldery promuj¹ce nasze przedszkole.
Nauczyciele maj¹ obowi¹zek zapoznania rodziców z
podstaw¹ programow¹, planem dydaktyczno – wycho-
wawczym na bie¿¹cy rok szkolny oraz harmonogram
dnia dziecka w grupie.[...]

Ci¹g dalszy matera³ów w Internecie
www.odniku.edu.pl

Uwaga nauczyciele!

Nowy INFORMATOR o formach doskonalenia
nauczycieli na rok szkolny 2007/2008 od wrzeœnia

w placówkach oœwiatowych
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Monika Kirszke
Gra¿yna Klepas
Publiczne Przedszkole
w Rydzynie

W trosce o wychowanie patrioty-
czne dzieci przedszkolnych postano-
wi³yœmy w sercach najm³odszego pokolenia
rozniecaæ iskrê patriotyzmu i dumy z bycia
Polakiem. Dlatego w naszej pracy z dzieæmi
skupiamy siê na kulturze, historii i trady-
cjach naszego narodu. Wiadomo, ¿e w wie-
ku przedszkolnym tworzy siê poczucie
przynale¿noœci narodowej, zwi¹zanej z jê-
zykiem i kultur¹. Szczególna wra¿liwoœæ
ma³ego dziecka sprawia, ¿e ch³onie ono ob-
razy, kszta³ty, barwy, zapachy i dŸwiêki w
sposób niezwykle intensywny.
Dlatego ju¿ w przedszkolu powinniœmy
przybli¿aæ dzieciom znaczenie s³owa Ojczyzna oraz za-
znajamiaæ dzieci z symbolami narodowymi.

W tym celu zaplanowa³yœmy cykl zajêæ. Roz-
poczê³yœmy od poznania otoczenia, w którym ¿yjemy.
W ciekawy sposób zainteresowa³yœmy przedszkolaków
histori¹ naszego regionu, dawnymi zwyczajami i obrzê-
dami.
Rozpoczynaj¹c zajêcia o OjczyŸnie ustali³yœmy wspól-
nie z dzieæmi, ¿e rozmawiamy ze sob¹ w tym samym jê-
zyku. I to nie tylko w przedszkolu, ale równie¿ na ulicy,
spacerze, w domu. Nastêpnie wyjaœni³yœmy dzieciom
co to jest terytorium pañstwa. Zaczê³yœmy od najbli¿-
szego otoczenia. £atwiej dzieciom by³o zrozumieæ co to
jest Ojczyzna po wprowadzeniu wiersza „Co to jest Pol-
ska?”, którego dzieci nauczy³y siê na pamiêæ. Nastêpnie
dzieci rozwiesi³y mapê Polski we wczeœniej wspólnie
zorganizowanym k¹ciku „Nasza Ojczyzna”. Przed-
szkolacy zaznaczyli na niej granicê naszego pañstwa,
stolicê Warszawê oraz miejscowoœæ, w której mieszka-
my. W czasie wolnym dzieci wskazywa³y na mapie
miasta, rzeki i góry. Zaznacza³y równie¿ miejsca, gdzie
spêdza³y wakacje.
Naszym zdaniem, zaznajomienie najm³odszych z sym-
bolami narodowymi powinno ³¹czyæ siê z organizacj¹
przedszkolnego ¿ycia i odbywaæ siê przy wspó³pracy z
rodzicami. Kszta³towanie szacunku do symboli narodo-
wych pog³êbia siê i racjonalizuje w domu rodzinnym.
Dobry przyk³ad rodziców dostarcza dzieciom wzorów
zachowania i reagowania we w³aœciwy sposób w konta-
kcie z symbolami narodowymi. Tworzy to dobry klimat
sprzyjaj¹cy wychowaniu patriotycznemu m³odego po-
kolenia.
Dzieci w wieku przedszkolnym powinny zapoznaæ siê z
nastêpuj¹cymi symbolami narodowymi:
1) herby,
2) god³o Polski,
3) barwy pañstwowe,
4) hymn narodowy.

Ad. 1
Herby miast s¹ znakami reprezentacyjnymi,

którego w przesz³oœci œwiadczy³y o powadze w³adz
miasta. Dzieci dowiedzia³y siê, i¿ na herbach widniej¹
ró¿ne symbole, np. drzewa, zwierzêta, narzêdzia pracy.
Przedszkolacy zapoznali siê z herbem Rydzyny oraz in-
nych poznanych wczeœniej miast. Zorganizowa³yœmy
te¿ konkurs dla przedszkolaków na najciekawszy herb
Jab³onny i K³ody. Chêtne dzieci wykona³y te¿ w do-
mach przy pomocy rodziców herby swoich rodzin.
Wszystkie prace by³y bardzo ciekawe, pomys³owe, wy-
konane ró¿nymi technikami.
Ad. 2

Kolejnym symbolem narodowym, z którym
zapozna³y siê dzieci w naszych przedszkolach jest god³o
Polski. God³em naszego kraju jest wizerunek or³a
bia³ego z rozwiniêtymi skrzyd³ami, ze z³otym dziobem i
szponami, g³ow¹ zwrócon¹ w prawo , na której widnieje
z³ota korona. Orze³ ten znajduje siê na czerwonym tle.
Zaznajamiaj¹c dzieci z god³em Polski wykorzysta³yœmy
legendê o Lechu, Rusie i Czechu. Legenda opowiada o
polskim godle bardzo poetycko i barwnie. My wykorzy-
sta³yœmy moment zapoznania z god³em Polski przy oka-
zji wyborów samorz¹dowych, gdy¿ nasze przedszkolne
sale s³u¿y³y jako lokale wyborcze. Zapoznanie z god³em
Polski odby³o siê w podnios³ym nastroju. God³o zosta³o
umieszczone w centralnym miejscu sali. Obok na stoli-
ku ustawiliœmy bia³o – czerwone kwiaty. Informacje i
prze¿ycia zwi¹zane z polskim god³em udzieli³y siê tak-
¿e rodzicom. Dzieci wchodz¹c do sali przedszkolnej po-
kazywa³y rodzicom to wa¿ne miejsce.
Ad.3

Dzieci w wieku przedszkolnym poznaj¹ tak¿e
barwy ojczyste. Barwy bia³o – czerwone, by³y znakiem
bojowym Polaków walcz¹cych o wolnoœæ ojczyzny.
Zwróci³yœmy uwagê dzieci, i¿ podczas uroczystych dni
flagi powiewaj¹ na domach, ³opoc¹ na urzêdach,
szko³ach i przedszkolach. Aby rozwin¹æ u dzieci przy-
wi¹zanie do barw ojczystych, zajêciom z tego zakresu

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
JU¯ W PRZEDSZKOLU
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musi towarzyszyæ radoœæ, duma i powaga z tego, ¿e s¹
Polakami.
Z okazji œwi¹t pañstwowych dzieci starsze uczestni-
czy³y w zawieszaniu flagi na budynku przedszkolnym.
Dzieci dowiedzia³y siê równie¿, gdzie w naszym przed-
szkolu przechowywane s¹ flagi i jak nale¿y zachowy-
waæ siê wobec tego symbolu narodowego. Dzieci
zapozna³y siê tak¿e z wierszem „Barwy ojczyste”, roz-
poznawa³y flagê Polski poœród flag innych pañstw, wy-
kona³y chor¹giewki.
Ad.4

Symbolem narodowym jest te¿ hymn pañstwo-
wy, a wiêc uroczysta pieœñ patriotyczna, bêd¹ca wyra-
zem poczucia jednoœci i odrêbnoœci narodowej. To
w³aœnie stara³yœmy siê przekazaæ dzieciom. Polskim hy-
mnem narodowym jest „Mazurek D¹browskiego”. Na-
szym celem by³o takie poprowadzenie zajêæ, aby dzieci
zrozumia³y, ¿e hymn narodowy jest pieœni¹ wszystkich
Polaków. Poinformowa³yœmy dzieci, i¿ hymn mo¿na
us³yszeæ z okazji ró¿nych œwi¹t pañstwowych, imprez
sportowych lub innych podnios³ych i uroczystych
chwil. Dzieci nauczy³y siê s³ów i melodii pierwszej
zwrotki oraz refrenu. Przy tej okazji okreœli³yœmy tak¿e,
w jakiej postawie nale¿y odœpiewaæ hymn narodowy.
Kszta³tuj¹c u dzieci w wieku przedszkolnym uczucia
przywi¹zania i mi³oœci do Ojczyzny nale¿y pamiêtaæ o
tym, ¿e ka¿dy naród ma swoje œwiêtoœci, a s¹ to symbole
narodowe.
Doskona³¹ okazj¹ do pog³êbiania wiedzy o naszej oj-
czyŸnie by³y obchody Dnia Niepodleg³oœci Narodowej.
Planuj¹c uroczystoœæ, zadawa³yœmy sobie pytanie, jak
dobraæ repertuar, aby posiada³ charakter patriotyczny i
równoczeœnie by³ atrakcyjny dla dzieci. Przygoto-
wa³yœmy inscenizacjê upamiêtniaj¹c¹ rocznicê odzy-
skania niepodleg³oœci. Dziewczynka ubrana w bia³o –
czerwone barwy, spêtana ³añcuchami i w ró¿norodny
sposób drêczona w bardzo obrazowy sposób symbolizo-
wa³a czasy zaborów.
Podczas przedstawienia us³yszeliœmy wiersze Kto ty je-
steœ?, Barwy ojczyste, Co to jest Polska?, Znak. Nie za-
brak³o te¿ piosenek i pieœni patriotycznych.
Na zakoñczenie wszyscy zgromadzeni w przedszkolu
odœpiewali hymn pañstwowy.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele
zespo³u ludowego „Wiatroki”. Po wyst¹pieniu dzieci
zespó³ zaprezentowa³ dawne obrzêdy i zwyczaje wiel-
kopolskiej wsi. Tañce, instrumenty i stroje ludowe bar-
dzo zaciekawi³y przedszkolaków.
W naszych planach zwi¹zanych z wychowaniem patrio-
tycznym dzieci jest przygotowanie obchodów Œwiêta
Flagi, Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz zorganizowa-
nie w przedszkolu wystawy „Moja ma³a Ojczyzna” po-
œwiêconej naszej miejscowoœci i okolicy.

LITERATURA:
Jundzi³³ I. O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warsza-
wa, 1969.
Sawicka A. Z problematyki Wychowania Patriotyczne-
go w Przedszkolu, Warszawa, 1988
Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 3
Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 9
Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 4

SCENARIUSZ UROCZYSTOŒCI
NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
11 LISTOPADA

OSOBY:
NARRATOR I
NARRATOR II
DZIECKO – POLSKA
DZIECKO – PRUSY
DZIECKO – ROSJA
DZIECKO – AUSTRIA
DZIECI – dowolna iloœæ, ubrani na galowo.
REKWIZYTY: stó³ nakryty czarn¹ tkanin¹, œwiecznik,
bia³e i czerwone kwiaty, napisy, ³añcuchy, bat, czarna
chusta, ksiêga, bia³o – czerwona flaga.

Wchodz¹ narratorzy: I wnosi ksiêgê i œwiecznik, II – za-
czyna czytaæ.

NARRATOR II
Dziœ obchodzimy Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci.
Lecz czy potrafimy odpowiedzieæ na pytanie czym jest
niepodleg³oœæ? NIEPODLEG£OŒÆ to po prostu wol-
noœæ. Dzisiaj wszyscy ¿yjemy w niepodleg³ej Polsce.
Ale by³ taki czas kiedy Polakom zabrano ojczyznê.

Wchodz¹ – Rosja (niesie bat), Austria (niesie czarn¹
chustê), Prusy (nios¹ ³añcuch).
Wchodzi – POLSKA(ubrana w bia³o czerwone barwy).

NARRATOR II
Polska w niebezpieczeñstwie.
Pañstwa okr¹¿aj¹ Polskê – Prusy zak³adaj¹ ³añcuch, Au-
stria czarn¹ chustê, Rosja grozi batem i mówi.
Rosja – Ciebie ju¿ nie ma.

NARRATOR II
Zaczê³y siê czasy niewoli. Niektórzy pogodzili siê z tym
inni próbowali walczyæ.

DZIECKO I (wiersz Danuty Ludwiczak ).
„PONAD STO LAT...”
Wchodzi Polska z flag¹, za ni¹ pozosta³e dzieci z bia³o –
czerwonymi flagami i kwiatami – œpiewaj¹ HYMN
PAÑSTWOWY( wszyscy przyjmuj¹ w³aœciw¹ postawê).

DZIECKO II ( wiersz Czes³aw Janczarski).
„BARWY OJCZYSTE”

DZIECKO III (wiersz W. Be³za)
„KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA”

WSZYSCY (piosenka muzyka: J. Wasowski)
„BARWY OJCZYSTE”

DZIECKO IV (wiersz Cz. Janczarski )
„WIS£A”

WSZYSCY(piosenka )
„P£YNIE WIS£A P£YNIE ...)

DZIECKO V
11 listopada 1918 roku Polska odzyska³a niepodleg³oœæ.
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Violetta Wrotyñska
Publiczne Przedszkole
w Rydzynie

Tematyk¹ ekologii, któr¹ realizujemy w na-
szym przedszkolu sk³ania do nastêpuj¹cych refleksji:
1. Wychowanie czy edukacja?
2. Co to jest wychowanie ekologiczne?
3. W jaki sposób je realizowaæ, aby by³o spójne z kon-
cepcj¹ ,,edukacji dla XXI wieku.
4. Na czym polega wychowanie ekologiczne w przed-
szkolu?
5. Czy nie za wczeœnie na edukacjê ekologiczn¹?

Na pocz¹tek kilka definicji - a przynajmniej
wybranych fragmentów, dziêki czemu ³atwiej nam bê-
dzie zauwa¿yæ, co akcentuj¹ ich autorzy.

W. Okoñ (1992r.) S³ownik pedagogiczny –
edukacja to wychowanie. Obecnie upowszechnia siê
szerokie znaczenie tego terminu jako ogó³ procesów
oœwiatowo-wychowawczych, obejmuj¹cych kszta³ce-
nie i wychowanie. Dla naszych potrzeb terminy te mo¿-
na traktowaæ zmiennie.
Czym jest edukacja ekologiczna?

W ksi¹¿ce ,,1000 s³ów o ekologii i ochronie
œrodowiska” autorstwa A. Mierzwiñskiego (1991r.)
edukacja ekologiczna uto¿samiana jest z edukacj¹ œro-
dowiskow¹. Obejmuje ona tematy z ochrony i kszta³to-
wania œrodowiska umo¿liwiaj¹ce ³¹czenie wiedzy
przyrodniczej z postaw¹ humanistyczn¹.

Romuald Olaczek (1999r.) w,,S³owniku szkol-
nym.,,Ochrona przyrody i œrodowiska” – termin eduka-
cja uto¿samia z pojêciem wychowanie, a edukacjê
ekologiczn¹ z edukacj¹ œrodowiskow¹. Edukacja ekolo-
giczna wg tego autora, to obecnoœæ problematyki ochro-
ny przyrody i œrodowiska w kszta³ceniu ogólnym –
szkolnym i pozaszkolnym. na zakoñczenie tych rozwa-
¿añ terminologicznych wróæmy jeszcze do W. Okonia,
który w ,,S³owniku pedagogicznym” wychowanie œro-
dowiskowe definiuje jako ,,dzia³alnoœæ sprzyjaj¹c¹ po-
znawaniu przez wychowawców treœci i walorów
œrodowiska, prowadz¹c¹ do wytrwania œwiadomoœci
wzajemnego zwi¹zku miêdzy cz³owiekiem, jego kultur¹
i jego otoczeniem biofizycznym, jak równie¿ postawy
identyfikacji z w³asnym œrodowiskiem.

Reasumuj¹c, edukacjê ekologiczn¹ mo¿emy
uto¿samiaæ z edukacj¹ œrodowiskow¹ i ³¹czyæ z ni¹
wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu:
� wszechstronne poznawanie przyrody i œrodowiska,
� rozumienie zwi¹zku cz³owieka z przyrod¹ i œrodowi-

skiem,
� kszta³towanie w³aœciwych zachowañ w kontakcie z

przyrod¹,
� poznawanie problemów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹

cz³owieka
� nabywanie umiejêtnoœci ochrony i racjonalnego go-

spodarowania zasobami przyrody,
� kszta³towanie szacunku dla przyrody,

� wdra¿anie do podejmowania dzia³añ, na rzecz przy-
rody i œrodowiska,

� stwarzanie sytuacji, w których kszta³tuje siê œwiado-
moœæ ekologiczna, zaczynaj¹c od spraw najpro-
stszych i najbli¿szych znanych nam z
codziennego ¿ycia,

Aktualna koncepcja podstawy programowej
wychowania przedszkolnego jest zgodna z wnioskami
raportu przygotowanego przez UNESCO. Autorzy tego
raportu sformu³owali zadania edukacji na rzecz rozwoju
ludzkiego. Edukacja powinna integrowaæ w aspekty
kszta³cenia:
� ,,uczyæ siê, aby wiedzieæ” – czyli zdobyæ narzêdzia

rozumowania,
� ,,uczyæ siê, aby dzia³aæ” – móc oddzia³ywaæ na swoje

œrodowisko,
� ,,uczyæ siê, aby ¿yæ wspólnie” – uczestniczyæ i

wspó³pracowaæ z innymi
� ,,uczyæ siê, aby byæ” – umo¿liwiaæ jednostce odkry-

wanie, pobudzanie i wzmacnianie jej potencja³u twó-
rczego (MEN 2000)

Edukacja ekologiczna jest niew¹tpliwie proce-
sem z³o¿onym. Jednak pierwsze kroki mog¹ pokonaæ
dzieci ju¿ od najm³odszych lat. Jeœli codzienna zabawa
umo¿liwi dzieciom:
� bezpoœredni kontakt z przyrod¹,
� obserwacje i doœwiadczenia przyrody,
� rozumienie i poznawanie jej,
� postrzeganie wp³ywu cz³owieka na tê przyrodê,

Wówczas oczekiwania postawy i dzia³ania
stan¹ siê naturalnym elementem ich ¿ycia, nie czymœ ze-
wnêtrznym.

Wychowanie ekologiczne (œrodowiskowe)

� musi byæ adekwatne do etapu rozwojowego odbior-
cy.
Trzeba dobrze znaæ mo¿liwoœci dziecka, by w³aœci-
wie wspomagaæ jego rozwój, stosowaæ odpowiednie
techniki, metody, formy i œrodki dydaktyczne. Sche-
mat 1 doskonale ukazuje nam te zale¿noœci.

Rok
¿ycia

Przyk³adowe
œrodki
dydaktyczne

Rodzaje aktywnoœci dzieci w
wieku przedszkolnym

6 klocki, materia³
naturalny: paty-
czki, kamienie,
kasztany, itp.

zabawy konstrukcyjne g³ów-
nie trójwymiarowe

4-5 przyrodnicze -
ksi¹¿eczki ilu-
strowane opo-
wiadania i
wiersze, tak¿e z
mora³em, albu-
my, filmy

zainteresowa-
nie obrazem i
treœci¹

problemowa,
praktyczna

Wychowanie ekologiczne w przed-
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4 przybory stoso-
wane do rodzaju
twórczoœci oraz
inne wspoma-
gaj¹ce jak np.
œrodki wizualne
czy s³uchowe

twórczoœæ
w³asna

pogadanka
heurystycz-
na, praca z
ksi¹¿k¹, opis

karty, domino,
gry planszowe,
loteryjki

gry ekspresyjna,
impresyjna

3-6 klocki, które s¹
podstaw¹ kon-
strukcji, mate-
ria³y budowlane

zabawy kon-
strukcyjne-
g³ównie dwu-
wymiarowe

gry dydakty-
czne

stosowane do te-
matu zabawy
tematycznej-o-
kazy naturalne
œrodki wizualne
i s³uchowe

zabawy tema-
tyczne

praktyczna,
problemowa
sytuacyjna,
problemowa,
symulacyjna,
eksperyment,
ekspresyjne,
impresyjne

2-3 ksi¹¿ki ilustro-
wane, plansze,
klocki ilustro-
wane, okazy na-
turalne,
kolorowanki z
motywami przy-
rodniczymi i sy-
tuacjami
ekologicznymi

zainteresowa-
nie obrazem,
rysunkiem,
ilustracj¹

opowiadanie,
opis, rozmowa

Przyk³adowe metody pracy z
dzieæmi dzieæmi wieku przed-
szkolnym

Proponowane w schemacie 1 œrodki dydakty-
czne i metody pracy powinny nawi¹zywaæ do problema-
tyki œrodowiskowej. Ka¿da z zamieszczonych tam
aktywnoœci dzieci daje szansê na realizacjê edukacji
œrodowiskowej adekwatn¹ do mo¿liwoœci rozwojowych
dzieci.
• Obrazy/ilustracje przedstawiaj¹ œwiat przyrody, ro-

œliny, zwierzêta, œrodowisko, w którym ¿yj¹, mog¹
te¿ byæ wstêpem do poznania przyrody najbli¿szej
okolicy – wypraw terenowych. Towarzysz¹ im
s³owne formy przekazu – opis, opowiadanie, czytanie
bajek, wierszy, odpowiedzi na pytania itp. Dziêki
temu rozwijamy zainteresowania dzieci przyrod¹.
Takie sytuacje pomagaj¹ kszta³towaæ w³aœciwie za-
chowania w kontaktach z przyrod¹ (o¿ywion¹ i nie-
o¿ywion¹), rówieœnikami i ludŸmi.

• Zabawy tematyczne – to nic innego jak zabawa w coœ
lub w kogoœ. Ile mo¿liwoœci daje zabawa w leœnika.
Taka zabawa to wielka przygoda dla przedszkolaka,
podczas której poznaje ekosystem. Roœliny i zwierzê-
ta potrzebuj¹ wody, gleby, powietrza. To elementy
przyrody nieo¿ywionej. Co nam daje las? Na co nale-
¿y uwa¿aæ w lesie? W trakcie zabaw tematycznych w
leœnika, trudno wyobraziæ sobie, aby dzieci nie by³y
w lesie na ³onie natury. Miêdzynarodowy Dzieñ Zie-
mi, Dzieñ Ochrony Œrodowiska, Sprz¹tanie Œwiata
lub inne akcje lokalne nadaj¹ wiêksz¹ rangê tym
dzia³aniom – gdy¿ wspó³pracuj¹ na równi z innymi

dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹. Zabawa tematyczna to
œwietny punkt wyjœcia do zabaw konstrukcyjnych.
Próba wykonania lasu, jeziorka czy pomoc przy wy-
konaniu budki lêgowej sprzyja poznaniu przyrody.
Zabawa konstrukcyjna sprzyja rozwi¹zywaniu pro-
blemów w praktycznym dzia³aniu. Chocia¿by wyko-
nanie poid³a dla ptaków, to prawdziwy powód do
eksperymentowania, celem rozwi¹zania tego proble-
mu. To po¿yteczna praca, która uczy pokonywaæ
trudnoœci w dzia³aniu, ale równie¿ wykonuje prace
przydatne. Dzia³a na kanwie tematyki przyrodniczej,
pog³êbia jej znajomoœci, zrozumienie potrzeby podej-
mowania takich dzia³añ – mi³owanie. A czy¿
cz³owiek mi³uj¹cy przyrodê jest w stanie j¹ skrzyw-
dziæ?

• Gry i zabawy – przeprowadzone w bezpoœrednim
kontakcie z przyrod¹, o tematyce przyrodniczej i dla
przyrody. Nauczyciel przybli¿a im problemy przyro-
dy, przedstawia sposoby obrony zwierz¹t przed napa-
stnikami. Celem przewodnim tych gier mo¿e byæ
kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwego zachowania
siê dziecka w kontakcie z przyrod¹. Gry i zabawy
przygotowuj¹ do dzia³ania zadaniowego – tak wa¿ne-
go w dalszym ¿yciu.

• Twórczoœæ w³asna dziecka powinna mieæ charakter
zabawy – rysowanie, malowanie, modelowanie z gli-
ny, plasteliny, wydzieranka z papieru, taniec, pl¹sy
powinny byæ dla dziecka zabaw¹. Zmieniaj¹ce siê
pory roku, dni ochrony przyrody, przylot lub odlot
ptaków, œnie¿yca, deszcz, têcza, jest niezast¹pionym
Ÿród³em inspiracji dla przedszkolaków. Twórczoœci
dziecka musz¹ towarzyszyæ rozmowy nauczyciela z
dzieæmi, czytanie baœni, wiersza, legendy, obserwa-
cje przyrody. Takie dzia³ania poszerzaj¹ horyzonty
dzieci, wywo³uj¹ refleksje, zachêcaj¹ do m¹drego i
rozwa¿nego korzystania z jej zasobami.

,,Celem wychowania przedszkolaka jest wspo-
maganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z
jego wrodzonym potencja³em i mo¿liwoœciami rozwo-
jowymi. Nauczyciel realizuje zadania, które s¹ dostoso-
wane do potrzeb i mo¿liwoœci rozwojowych dziecka w
ramach okreœlonych obszarów edukacyjnych.
1) Poznanie i rozumienie siebie i œwiata.
2) Nabywanie umiejêtnoœci przez dzia³anie.
3) Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieœni-
czej.
4) Budowanie systemu wartoœci.
W ka¿dym z obszarów zadania nauczyciela odpowia-
daj¹ potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka.
(MEN 2000).

Reasumuj¹c

• Terminy: wychowanie i edukacja oraz wychowa-
nie/edukacja ekologiczna i œrodowiskowa mo¿na tra-
ktowaæ zamiennie.

• Odpowiednio dobrane œrodki dydaktyczne i metody
edukacji œrodowiskowej spe³niaj¹ potrzeby aktywno-
œci dziecka w wieku przedszkolnym.

• Niezale¿nie od etapu rozwojowego dziecka i prefero-
wanych przez nie form aktywnoœci, mo¿liwa jest rea-
lizacja edukacji œrodowiskowej, adekwatna do
potrzeb i mo¿liwoœci.
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Literatura

1. W. Brumer, E. Morning, S. Strõmberg – Eko – logik –
Edukacja ekologiczna, Metody i przyk³ady.
2. Ewa Kondracka, Anna Kocecka – Aktywnoœæ a roz-
wój dziecka – zabawa.
3. A. Mierzwiñski – 1000 s³ów o ekologii i ochronie œro-
dowiskowej W-wa 1991.
4. W. Okoñ – S³ownik pedagogiczny W-wa 1992.

5. R. Olaczek – S³ownik szkolny – Ochrona przyrody i
œrodowiska.
6. W. Przetacznik – Gierowska, Maria Tyszkowa – Psy-
chologia rozwoju cz³owieka 1 i 2 W-wa 1996.
7. Raport do UNESCO 1998.
8. K. ¯uchelkowska – Kolekcje przyrodnicze w edukacji
ekologicznej dzieci przedszkolnych Bydgoszcz 1997.

Dorota KaŸmierczak
Ma³gorzata Ptak
Samorz¹dowe Przedszkole Nr 2
w Koœcianie
Beata Leœniewska
Barbara Nowakowska
Samorz¹dowe Przedszkole Nr 3
w Koœcianie
pod kierunkiem Emilii Chrzanowskiej
doradcy metodycznego

Wprowadzenie

Projekt mo¿na zastosowaæ w pracy ze starszy-
mi przedszkolakami w ka¿dym przedszkolu, a szczegól-
nie z dzieæmi, które posiadaj¹ deficyty rozwojowe oraz
z tymi , które rozpoczê³y edukacjê przedszkoln¹ i maj¹
k³opoty adaptacyjne.

Najlepszymi sojusznikami w realizacji nasze-
go projektu bêd¹: psycholog, psychoterapeuta, nauczy-
ciele wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do
pracy z dzieæmi posiadaj¹cymi dysfunkcje rozwojowe,
rodzice przedszkolaków, nauczyciele religii, pracowni-
cy personelu administracyjno- obs³ugowego.

Cele:
� próby zdefiniowania pojêcia „przyjaŸñ”,
� poznanie przez przedszkolaków bohaterów ró¿nych

utworów literackich dotycz¹cych przyjaŸni i ich oce-
na,

� okazywanie uczuæ przyjaŸni w codziennych sytua-
cjach w grupie przedszkolnej,

� ocenianie postêpowania swojego i innych osób pod-
czas pobytu w przedszkolu,

Metody:
� aktywizuj¹ce,
� s³owne,
� ogl¹dowe,
� podaj¹ce,
� odimienna metoda nauki wg I. Majchrzak,

Formy pracy:
� z ca³¹ grup¹,
� indywidualnie,
� w ma³ych zespo³ach,

Przewidywane rezultaty

Realizacja projektu wp³ynie pozytywnie na interakcje
personalne: dziecko-dziecko, dziecko-nauczyciel,
nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-rodzice.

Wrzesieñ, PaŸdziernik

1.Uzgodnienie wspólnie z rodzicami (podczas zebrania)
formy obchodzenia urodzin, imienin dzieci w grupie.
Obchody imienin w przedszkolu odbywaj¹ siê zgodnie z
przyjêt¹ umow¹ w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.
2. Zabawy integruj¹ce grupê:

„Goœæ”
„Podaj d³onie”
„Witaj”
„Dla ka¿dego coœ mi³ego”

3. Wys³uchanie opowiadania pt. „Imieniny”.
4. Nauka piosenki pt. „Ka¿dy lubi coœ innego”.
5. Lepienie z plasteliny lub z masy solnej n/t „Mój przy-
jaciel”.
6.Karta pracy „Mój ulubiony kolor, owoc, zabawka”-
poznanie upodobañ kolegów (Za³¹cznik nr 1).
7.Zabawy z wizytówkami w oparciu o odimienn¹ meto-
dê nauki czytania I. Majchrzak:
� „ZnajdŸ swoje imiê”
� „Znam twoje imiê’
� „Zaproszenie”.

LITERATURA:

1.Tañce integracyjne w pracy z grup¹ – cz.I i II
(KLANZA)
2. ,,Wprowadzanie dziecka w œwiat pisma” I.Majchrzak
3.,,Nazywanie œwiata – odimienna metoda nauki” –
opracowanie mgr Wandy Kostrzyñskiej
4.,,Bóg we mnie. Ja w œwiecie” – Magdalena Bana-
szak,Joanna Krzy¿anek, Wojciech Dziabaszewski
5. Plany pracy dla przedszkola – grupy starsze (RAABE)

Listopad

1.Teatrzyk kukie³kowy na podstawie opowiadania pt.
„O wiewiórce £upiskórce”.
2. Rozmowa n/t przys³owia „Prawdziwych przyjació³
poznajemy w biedzie”.
3.Drama- wywiad z wiewiórk¹ £upiskórk¹ (jedna osoba
z zespo³u wciela siê w postaæ wiewiórki, pozostali to re-
porterzy zadaj¹cy pytania).

Jak byæ przyjacielem
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4. Zabawa ”Iskierka przyjaŸni”.
5. „Ciasteczkowa uczta”- pieczenie ciasteczek przez
dzieci.
6. Ustalenie zasad bêd¹cych warunkiem dobrej przyjaŸ-
ni – „Burza mózgów”.
7.Zabawa andrzejkowa – wró¿by, konkursy, tañce, za-
bawy.

LITERATURA:

1. Wiera Badalska „O wiewiórce £upiskórce”

Grudzieñ

1. Historyjka obrazkowa pt. „Œnie¿yszcze”.
2.Zabawa dramowa – „Gdybyœ w drodze do przedszko-
la spotka³ Œnie¿yszcze o co byœ go zapyta³?
3.Zabawa integruj¹ca grupê – „Choinka”- wspólne wy-
konanie choinki z szarego papieru.
4. Zabawa „ChodŸcie do ko³a”.
5. Przygotowanie upominków dla przyjació³.
6.„Sklepik bo¿onarodzeniowy” – sprzeda¿ wykonanych
wczeœniej ozdób œwi¹tecznych – przekazanie zebranych
pieniêdzy na rzecz dzieci potrzebuj¹cych szczególnej
pomocy.

LITERATURA:

1. Wychowanie w Przedszkolu nr 8 paŸdziernik 1991
2. Tañce integracyjne w pracy z grup¹ – cz.I (KLANZA)

Styczeñ, Luty

1. Wykonanie kotylionów na bal przebierañców.
2 „Bal przebierañców” – zabawy, korowody taneczne,
konkursy itp.
3.Teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania „Jak cho-
ruje Elemelek, jego lecz¹ przyjaciele” wg H.£ochoc-
kiej.
4. Inscenizacja piosenki pt. „Ba³wankowa rodzina”
5. Zabawy na œniegu i lodzie
� lepienie ze œniegu œnie¿nego przyjaciela ( w razie nie-

pogody z masy solnej lub plasteliny).
6.„Rozsypanka literowa” – wymyœlanie i uk³adanie
imion dla œnie¿nego przyjaciela.
7.Wspólne uk³adanie opowiadania n/t ,,Wizyta œnie¿-
nych przyjació³ na balu w przedszkolu”.

LITERATURA:

1. Hanna £ochocka „Wróbelek Elemelek i jego przyja-
ciele”

Marzec

1. Opowiadanie (inscenizacja) „Pomogê s³abszemu”.
2. „ Jak zyskaæ miano uprzejmego rycerza” - wspólnie
spêdzamy czas.
3. Zabawy z elementem wspó³zawodnictwa „Turniej ry-
cerski”.
4. Gra czytelnicza „Taniec literek” wg I. Majchrzak.
5. Zabawa ruchowa „Ojciec Wirgiliusz”.
6 .„Zielony liœæ”- wype³nienie konturu listka dowoln¹
technik¹, zawieszenie gotowego listka na „Drzewku
szczêœcia”.

7. Zabawa przy piosence „Raz, dwa, trzy - æwicz i ty”.
8. „Taniec z szablami” .
9. Zabawa w parach – „Kropelkowy przyjaciel”.
� rozdmuchanie kropli farby w ró¿nych kierunkach,

dorysowanie oczu, ust, nosa,
� opowiadanie wymyœlonej przygody n/t kropelko-

wych przyjació³.
10 .Tworzenie historyjki obrazkowej do tekstu utworu
„Pomogê s³abszemu- grupy losuj¹ zdania i wykonuj¹ do
nich ilustracje.

LITERATURA:

1. Linde von Keyserlingk „Opowieœci o przyjaŸni”
2. Szeœciolatek cz.2- przewodnik oraz p³yta
3.„Nazywanie œwiata- odimienna metoda nauki ”-
opracowanie mgr W. Kostrzyñskiej

Kwiecieñ

1. Zabawa integracyjna „Szepczemy mi³e s³owa” oraz
„Czarodziejska ró¿d¿ka”.
2. S³uchanie opowiadania „Ten dziwny Eryk” oraz
,,Smok Josh”.
3 .Wymyœlanie historii o ¿yciu zabawek oraz ludzi mie-
szkaj¹cych w Krainie PrzyjaŸni.
4. Zabawa ruchowa „Smutaski i weso³ki”- okreœlanie
melodii weso³ej i smutnej.
5 .Gra czytelnicza „Zgaduj zgadula” wg I. Majchrzak –
dobieranie podpisów do obrazków.
6. Relaksacja przy muzyce w oparciu o opowiadanie pt.
„Ob³oczek”.
7 .„Wielkanocny zaj¹czek”- szukanie koszyczków w
parku z wykorzystaniem zabaw tropi¹cych

LITERATURA:

1.,,Wchodzenie w œwiat” – wychowanie w duchu warto-
œci Diane Tillman, Diana Hsu
2. ,,Ten dziwny Eryk” – D.Wawi³ow
3.,,Nazywanie œwiata – odimienna metoda nauki” opra-
cowanie mgr W.Kostrzyñskiej

Maj, Czerwiec

1. S³uchanie opowiadania ,,PrzyjaŸñ z czarnym kosem”
E.Lazar

Projektowanie wspólnie z dzieæmi symboli-znaków
kojarz¹cych siê przyjaŸni¹.
2 .Przygotowanie dekoracji, prac plastycznych, progra-
mu artystycznego,konkursów, loterii fantowej, zapro-
szeñ oraz ciasteczek, sa³atek owocowych,kanapek
wiosennych na festyn przedszkolny.
3 .Zorganizowanie wspólnie z rodzicami Dnia PrzyjaŸni
po³¹czonego z przedszkolnym festynem.

LITERATURA:

1. Sto pomys³ów, zabaw i zajêæ z Domowego Przedszko-
la

Prezentacja projektu

Prezentacja odbêdzie siê na podwórku przedszkolnym
(b¹dŸ wewn¹trz przedszkola) podczas festynu. Bêd¹ w
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niej uczestniczyæ dzieci, rodzice oraz nauczyciele. Pre-
zentacja bêdzie mia³a formê wspólnych zabaw z rodzi-
cami. Zakoñczeniem wspólnych dzia³añ bêdzie
stworzenie plakatu, na którym rodzice oraz dzieci
umieszcz¹ wykonane wczeœniej symbole kojarz¹ce siê z
przyjaŸni¹.

Ocena projektu

Oceny projektu dokonaj¹: dyrektor przedszkola, na-
uczyciele oraz rodzice.

Projekt „Jak byæ przyjacielem” nie jest propozycj¹ za-
mkniêt¹, ale otwart¹ na pomys³y i inwencjê twórcz¹ na-
uczycieli.

Urszula Op³ocka
Zespó³ Szkó³ nr 4
we Wroc³awiu

Poni¿szy scenariusz lekcji powsta³ pod
wp³ywem relacji z eksperymentu przeprowadzonego
wœród studentów pedagogiki (przepraszam, ale nie do-
tar³a jeszcze do mnie pokonferencyjna publikacja, a
program zapodzia³am i z tego powodu w tej chwili nie
mogê podaæ nazwiska osoby, która ten eksperyment
przeprowadzi³a), o którym us³ysza³am podczas konfe-
rencji naukowej „Po co etyka pedagogom” w Olsztynie
14-15 wrzeœnia 2006 roku. Ju¿ wtedy uzna³am, ¿e warto
wykorzystaæ pomys³, polegaj¹cy na dokoñczeniu histo-
rii, w której studenci musieli podejmowaæ trudne decy-
zje, bo od ich zale¿a³o, czy ktoœ im bliski, poniesie
konsekwencje swoich dzia³añ. PóŸniej studenci wspól-
nie z eksperymentatorem dokonywali porównania wy-
znawanego deklarowanego a stosowanego systemu
wartoœci.

Oczywiœcie wprowadzi³am zmiany. Moim
uczniom u³o¿y³am sama kilka historii, tak, by ju¿ pod-
czas prezentacji swoich rozwi¹zañ, zauwa¿yli podobie-
ñstwo niektórych z nich, a tym samym chcia³am sk³oniæ
ich, do refleksji nad przyczynami ró¿nic w zapropono-
wanych przez nich zakoñczeniach. Podczas zainicjowa-
nej dyskusji przyjê³am pozycjê „naiwnego pytacza”,
który usi³uje zrozumieæ ich punkt widzenia. W ten spo-
sób (naœladuj¹c Sokratesa) stara³am siê naprowadziæ ich
do wniosków czasem paradoksalnych i sk³oniæ do refle-
ksji. Uzna³am, ¿e uczniowie trzeciej klasy liceum wiê-
cej wynios¹ z lekcji, która zmusi ich do myœlenia, ni¿
wtedy, gdy dostan¹ gotowe rozwi¹zania. W tym celu w
stosownym miejscu dyskusji wykorzysta³am napisane
przez nich karteczki z wartoœciami wa¿nymi w ¿yciu
spo³ecznym, a tak¿e proponowa³am, by wyobrazili so-
bie siebie w nieco innej roli ni¿ ta sugerowana na
pocz¹tku. Dopiero na sam koniec lekcji proponujê, by
nauczyciel wypowiedzia³ swoj¹ opiniê, deklaruj¹c swój
system wartoœci i wyjaœni³, dlaczego jest przeciwnikiem
„wartoœci rozci¹gliwych” (tak okreœli³am wyznawane
przez nich wartoœci i po ustaleniu tego terminu zapi-
sa³am na tablicy temat lekcji: „Czy istniej¹ wartoœci roz-
ci¹gliwe?”). Moim zdaniem to w³aœciwe rozwi¹zanie,
gdy¿ zbyt poœpieszne moralizowanie nauczyciela ucina
dyskusjê, a tym samym cel, jakim jest refleksja ucznia
nad w³asnym systemem wartoœci, nie zostaje osi¹gniêty.
Oto proponowany przeze mnie przebieg lekcji.
Cele wychowawcze:

� refleksja nad w³asnym systemem wartoœci,
� dostrze¿enie ró¿nic pomiêdzy wyznawanym a stoso-

wanym systemem wartoœci,
� zwrócenie uwagi na zmianê w³asnej hierarchii warto-

œci w zale¿noœci od sytuacji oraz próba oceny tego
zjawiska,

� wartoœci jako wartoœæ sta³a i niezmienna, „wartoœci
rozci¹gliwe” jako moralna pu³apka.

Zaanga¿owanie:
� Chcia³am dziœ dla odmiany zaproponowaæ wam sy-

mulacjê, dziêki której mam nadziejê, dowiemy siê
czegoœ ciekawego o samym sobie.

Przebieg lekcji:
• Zapisanie przez uczniów na ma³ych karteczkach

nazw wartoœci, którymi kieruj¹ siê w ¿yciu spo³ecz-
nym. Nauczyciel je zbiera, przegl¹da i w stosownym
momencie dyskusji siê do nich odwo³uje.

• Podzia³ na grupy. Rozdanie karteczek z zadaniami,
uczniowie ustalaj¹ wspólny dalszy ci¹g. Czas pracy
ok. 5 minut.

• Uczniowie odczytuj¹ swoje zakoñczenia.
• Dyskusja. W zale¿noœci od rozwoju sytuacji, nauczy-

ciel pozwala, by komentarze pojawia³y siê ju¿ po po-
szczególnych prezentacjach lub inicjuje dyskusjê po
odczytaniu wszystkich. Dobrym punktem wyjœcia
jest skoncentrowanie uwagi na zakoñczeniach zda-
rzeñ podobnych, szczególnie gdy ich rozwi¹zania s¹
diametralnie ró¿ne;
� zwrócenie uwagi na wartoœci, które decydowa³y o

wyborze drogi postêpowania,
� sprawdzenie, czy te wartoœci s¹ sta³e i niezmien-

ne,
� sprawdzenie, czy s¹ identyczne jak te deklarowa-

ne,
� skoncentrowanie uwagi uczniów na takich warto-

œciach jak „prawda” i „sprawiedliwoœæ”.
� wykorzystanie zebranych wczeœniej karteczek.

• Osobista deklaracja nauczyciela na temat wartoœci,
jako podsumowanie.

Treœæ zadañ na karteczkach dla uczniów:

Zad. 1 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Wraca³aœ z mê¿em, który jest zawodowym kierowc¹, z
suto zakrapianej imprezy. On tak¿e nie by³ abstynen-
tem. Jednak, poniewa¿ droga by³a niedaleka, a m¹¿ nie

SCENARIUSZ LEKCJI
- GODZINY WYCHOWAWCZEJ
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pi³ zbyt du¿o, postanowiliœcie wróciæ w³asnym autem.
By³o ciemno. M¹¿ za póŸno zauwa¿y³ niezbyt trzeŸwe-
go mê¿czyznê na pasach i zahaczy³ o niego. Najpierw
zatrzyma³ siê, ale gdy zauwa¿y³, ¿e przechodzieñ siê
podniós³ z ulicy, przyspieszy³ i odjecha³. Co robisz?

Zad. 2 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Twoja dziewczyna pracuje w biurze projektów, czêsto
tam zagl¹dasz, wiêc znasz pracuj¹cych tam ludzi.
Og³oszono konkurs na projekt nowego domu handlowe-
go z wysok¹ nagrod¹. Rozmawia³eœ o tym ze swoj¹
dziewczyn¹ i ustaliliœcie, ¿e jeœli wygra, to kupujecie
mieszkanie i zaczynacie wreszcie wspólne ¿ycie, ale
ogarnê³a j¹ jakaœ niemoc twórcza. Tymczasem jej kole-
¿anka z pokoju – niezbyt atrakcyjna i bardzo nieœmia³a,
ca³y czas pracowa³a z werw¹. Nie mia³eœ z³udzeñ, kto
wygra, tym bardziej, ¿e uda³o ci siê raz podejrzeæ pro-
jekt brzyduli. Niespodziewanie twoja dziewczyna wy-
gra³a, zajrza³eœ do jej projektu i rozpozna³eœ w nim
pracê jej kole¿anki. Co robisz?

Zad. 3 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Twoja przyjació³ka niezbyt przyk³ada³a siê do studiów.
Nadszed³ czas pisania pracy magisterskiej, a mimo to
nigdy nie spotyka³aœ jej w bibliotece. Gdy w terminie
przynios³a opas³¹ pracê, nie wytrzyma³aœ i zapyta³aœ,
jak uda³o jej siê j¹ napisaæ. Przyzna³a ci siê w tajemnicy,
¿e to praca napisana parê lat temu i oddana na innej
uczelni w innym mieœcie przez jej kuzyna, aktualnie
pracownika naukowego, któr¹ wypo¿yczy³a, a nastêp-
nie skopiowa³a, zmieniaj¹c stronê tytu³ow¹. Dziœ odda
j¹ swojemu promotorowi. Co robisz?

Zad. 4 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Twój kolega niezbyt przyk³ada³ siê do studiów. Nad-
szed³ czas pisania pracy magisterskiej, a mimo to nie
spotyka³aœ go w bibliotece. Gdy w terminie przyniós³
opas³¹ pracê, zdziwi³eœ siê i nabra³eœ podejrzeñ. Krótkie
œledztwo wystarczy³o, by uda³o ci siê ustaliæ, ¿e to praca
napisana na zamówienie. Dziœ odda j¹ swojemu promo-
torowi. Co robisz?

Zad. 5 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Twój kolega niezbyt przyk³ada³ siê do studiów. Nad-
szed³ czas pisania pracy magisterskiej, a mimo to nie
spotyka³aœ go w bibliotece. Gdy w terminie przyniós³
opas³¹ pracê, zdziwi³eœ siê. Jeszcze bardziej wtedy, gdy
jego pracê uznano z wybitn¹ i profesor zaproponowa³
mu pracê swojego asystenta, na któr¹ w duchu liczy³eœ.
Krótkie œledztwo wystarczy³o, by uda³o ci siê ustaliæ, ¿e
to praca napisana na zamówienie. Co robisz?

Zad. 2 Dopisz ci¹g dalszy, uzasadniaj¹c swoje decyzje i
postêpowanie.

Twój kumpel to lekkoduch, ale znasz go od przedszkola
i ciebie nigdy nie zawiód³. W szkole nie by³ or³em, dla-
tego nigdy nie skoñczy³ studiów. Z tego powodu zdzi-
wi³eœ siê , gdy twój szef, przyj¹³ go na stanowisko
menagera. Jeszcze bardziej zdziwi³eœ siê, ¿e szef wy-
chwala przed tob¹ jego znakomite kwalifikacje których
jak wiesz on na pewno nie posiada. Co robisz?

Dydaktyka

Ma³gorzata Borowiak
Samorz¹dowe Przedszkole nr 3
w Koœcianie

Grupa, z któr¹ pracujê drugi rok, to 4-5-latki. I ju¿
od ubieg³ego roku wykorzystujê w swojej pracy ele-
menty odimiennej metody nauki czytania Ireny Maj-
chrzak oraz elementy systemu „Edukacja przez ruch”
Doroty Dziamskiej.
Zajêcie otwarte, które przeprowadzi³am dla nauczy-
cielek koœciañskich przedszkoli sta³o siê okazj¹ do
zaprezentowania przez dzieci zdobytych do tej pory
umiejêtnoœci.
Uk³adaj¹c przebieg zajêcia stara³am siê stworzyæ dzie-
ciom jak najwiêcej okazji do dzia³ania, nawi¹zywania

kontaktów z innymi dzieæmi - zw³aszcza podczas pracy
w zespole.

CELE ZAJÊCIA:
� przyzwyczajanie do pos³ugiwania siê symbolami

jako etap przygotowania do nauki czytania,
� æwiczenia stabilizacji literalnej oraz integracji senso-

rycznej,
� utrwalanie znajomoœci figur geometrycznych,
� doskonalenie umiejêtnoœci przeliczania oraz porów-

nywania liczebnoœci zbiorów,
� utrwalanie znajomoœci obrazów graficznych imion

dzieci,
� nabywanie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w zespole.

Ptaszki w goœcinie – scenariusz zajêcia otwartego
dla nauczycielek koœciañskich przedszkoli
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METODY:
elementy odimiennej metody nauki czytania I. Maj-
chrzak,elementy systemu „Edukacja przez ruch”.

ŒRODKI DYDAKTYCZNE: figury geometryczne, ka-
rtki, kredki, sylwety ptaków, kartki imionami dzieci,
nagrania muzyczne, stroje ba³wanków i wrony.

LITERATURA:
D. Dziarska: Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owa-
le.
I. Majchrzak: Nazywanie œwiata – odimienna metoda
nauki czytania.
B. Forma: Rok w wierszu i piosence.

PRZEBIEG ZAJÊCIA

1. Zabawa taneczna zainspirowana piosenk¹ „Polka zi-
mowa”, podczas którejdzieci kr¹¿¹ w parach raz w
jedn¹, raz w drug¹ stronê, podskakuj¹.

2. Krótka rozmowa z dzieæmi na temat typowych i nie-
typowych cech zimy, dzielenie siê swoimi spostrze¿e-
niami.

3. Inscenizacja wiersza „Ba³wankowe zmartwienia” –
dzieci w strojach wrony i ba³wanków recytuj¹ wiersz z
podzia³em na role.

4. Zabawa ruchowa „Ptaki”. Wrona zaprasza wszy-
stkie dzieci do wspólnej zabawy, podczas której dzieci
zostaj¹ zapoznane z oznaczeniami symboli graficznych

ptaki skacz¹ fruwaj¹ stoj¹ trzês¹ siê z
zimna

5. „Budujemy karmniki”- praca w zespo³ach.
Na dywanie roz³o¿one s¹ du¿e obrêcze, karki z imio-

nami dzieci oraz zestaw figur geometrycznych. Dzieci
siadaj¹ przy obrêczy, w której znajduj¹ kartkê ze
swoim imieniem. Z figur geometrycznych uk³adaj¹
wspólnie jeden karmnik. Nastêpnie nauczycielka roz-
dajê dzieciom sylwety ptaków: sikorek, gili, wróbli.
Dzieci przeliczaj¹, porównuj¹ ich liczebnoœæ z innymi
zespo³ami

6. Zabawa ruchowa przy piosence „Wróbelki zim¹”.
Na dywanie roz³o¿one s¹ kartki z imionami. Dzieci

poruszaj¹ siê po sali w rytmie piosenki, a na przerwê w
muzyce zatrzymuj¹ siê przy dowolnej kartce i odczytuj¹
zapisane na niej imiê.

Na drug¹ przerwê w muzyce zatrzymuj¹ siê przy kart-
ce ze swoim imieniem.

Teraz mog¹ poruszaæ siê po sali te dzieci, które w swo-
im imieniu maj¹ literê okreœlon¹ przez nauczyciela.

7. Zabawa rytmiczna przy piosence „Wróbelki zim¹”.
W rytm piosenki dzieci tupi¹, klaszcz¹, podskakuj¹.

8. „Karmimy ptaki” – rytmiczne rysowanie ziarenek.
Dzieci otrzymuj¹ kartki z pokolorowanymi wczeœniej

karmnikami oraz kredki w kolorze ¿ó³tym i br¹zo-
wym. Siadaj¹ na dywanie w kole tak, aby jedno dzie-
cko mia³o kredkê ¿ó³t¹ a drugie br¹zow¹. W rytm
piosenki „Wróbelki zim¹” rysuj¹ kropki – ziarenka.
Na przerwê w muzyce podaj¹ swoj¹ kredkê koledze z
prawej strony tak, aby wymieniæ siê kolorami.

9. „Bujany walczyk”- zabawa przy piosence, podziêko-
wanie za wspóln¹ zabawê.

10. Pomoc dzieci w likwidacji pomocy potrzebnych na
zajêciu.

Prawo oœwiatowe §

Leszek Jan Zaleœny
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:
Zmiany wprowadzone ustaw¹ z dnia 11 kwietnia
2007 roku o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (obowi¹zuj¹ od
23 maja 2007 r.) dotycz¹:

1) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwia-
ty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,
z dotychczasowymi zmianami w: 2004 r. nr 273, poz.
2703, nr 281, poz. 2781; 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94,
poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167,
poz. 1400, nr 249, poz. 2104; 2006 r. nr 144, poz.
1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658; 2007 r. nr
42, poz. 273 i nr 80, poz. 542);

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.
674, z dotychczasowymi zmianami w: 2006 r. nr 170,

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO
OŒWIATOWYM
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poz. 1218, nr 220, poz. 1600; 2007 r. nr 17, poz. 95 i nr
80, poz. 542);

3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z dotychcza-
sowymi zmianami w: 2006 r. nr 46, poz. 328, nr 104,
poz. 708 i 711, nr 144, poz. 1043 i nr 227, poz. 1658 i
nr 80, poz. 542).

I. Zmiany wprowadzone do „ustawy z dnia 7 wrzeœ-
nia 1991 r. o systemie oœwiaty” „ustaw¹ z dnia 11
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

1. Parlament dokona³ zmian w ustawie o systemie
oœwiaty w 7 spoœród 11 rozdzia³ów oraz w 26 arty-
ku³ach (w tym dodano 5 nowych – to art. 4a, 10a, 22b,
64a oraz 85a, a tak¿e zmieniono, czasem bardzo powa¿-
nie 21 artyku³ów). Ustawa zmieniaj¹ca zawiera 5 do-
tycz¹cych jej samoistnych artyku³ów nie wpisuj¹cych
siê w tekst ustawy o systemie oœwiaty, porz¹dkuj¹cych
terminy wprowadzania w ¿ycie zmian.

2. Parlament wprowadzi³ koniecznoœæ wydania 9
rozporz¹dzeñ uszczegó³owiaj¹cych zapisy ustawowe
(4 z nich s¹ nowymi delegacjami prawnymi, pozosta³e
zwi¹zane s¹ z koniecznoœci¹ uzupe³nienia rozporz¹dzeñ
dotychczas wydanych), s¹ to:
1) dla Rady Ministrów (na podstawie art. 4a ust. 1 usta-
wy) – w sprawie na³o¿enia na szko³y i placówki zapew-
niaj¹ce uczniom korzystanie z us³ugi dostêpu do
Internetu na ich terenie obowi¹zku zainstalowania i
aktualizowania oprogramowania zabezpieczaj¹cego
przed dostêpem do treœci, które mog¹ stanowiæ zagro¿e-
nie dla prawid³owego rozwoju psychicznego uczniów,
oraz okreœlenia minimalnych wymagañ, jakie powinno
spe³niaæ to oprogramowanie - w rozporz¹dzeniu ma zo-
staæ okreœlony szczegó³owy zakres treœci, które mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla prawid³owego rozwoju psychi-
cznego i moralnego uczniów, w szczególnoœci porno-
graficznych, eksponuj¹cych brutalnoœæ i przemoc,
zawieraj¹cych zachowania naruszaj¹ce normy obycza-
jowe, propaguj¹cych nienawiœæ i dyskryminacjê;
2) dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania (na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy) – w sprawie
warunków i trybu przeprowadzania egzaminów ekste-
rnistycznych, w tym warunków oceniania, a tak¿e wy-
sokoœci op³at pobieranych za egzaminy eksternistyczne
z poszczególnych zajêæ edukacyjnych oraz warunków
wynagradzania egzaminatorów, z uwzglêdnieniem mo-
¿liwoœci uniewa¿nienia egzaminów eksternistycznych
ze wzglêdu na naruszenia przepisów dotycz¹cych prze-
prowadzania tych egzaminów, je¿eli to naruszenie
mog³o mieæ wp³yw na wynik egzaminu, oraz ¿e wyso-
koœæ op³at za egzaminy eksternistyczne nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ koszty przeprowadzania tych egzaminów, a
tak¿e z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci zwalniania z
ca³oœci lub czêœci op³at za przeprowadzenie egzaminu
osób o niskich dochodach;
3) dla ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego (na podstawie art. 10a ust. 3
ustawy) – w sprawie typów szkó³ artystycznych, któ-

rych œwiadectwo lub dyplom ukoñczenia mo¿na uzy-
skaæ na podstawie egzaminów eksternistycznych, wa-
runków i trybu przeprowadzania egzaminów
eksternistycznych, wysokoœci op³at za egzaminy ekster-
nistyczne oraz warunków wynagradzania osób
wchodz¹cych w sk³ad pañstwowej komisji egzaminacy-
jnej, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci uniewa¿niania eg-
zaminów eksternistycznych ze wzglêdu na naruszenia
przepisów dotycz¹cych przeprowadzania tych egzami-
nów, je¿eli to naruszenie mog³o mieæ wp³yw na wynik
egzaminu, oraz ¿e wysokoœæ op³at za egzaminy ekster-
nistyczne nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ koszty przeprowa-
dzania tych egzaminów, a tak¿e z uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci zwalniania z ca³oœci lub czêœci op³at za
przeprowadzenie egzaminu osób o niskich dochodach;
4) dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania (na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy) – w sprawie
podstawy programowej kszta³cenia w poszczególnych
zawodach z uwzglêdnieniem w szczególnoœci zestawy
celów i treœci nauczania, umiejêtnoœci uczniów, a tak¿e
zadania wychowawcze szko³y, odpowiednio do po-
szczególnych etapów kszta³cenia i typów szkó³ oraz za-
wodów i profili kszta³cenia ogólnozawodowego – z
mo¿liwoœci¹ okreœlenia wyposa¿enia pracowni w po-
moce dydaktyczne i sprzêt zalecany do realizacji pro-
gramów nauczania w poszczególnych zawodach;
5) dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania (na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy) – w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oœwiaty,
wzoru og³oszenia o konkursie, trybu pracy komisji kon-
kursowej oraz sposobu g³osowania, a tak¿e mo¿liwoœæ
uniewa¿nienia konkursu w przypadku naruszenia prze-
pisów dotycz¹cych jego przeprowadzania, kieruj¹c siê
sprawnoœci¹ i efektywnoœci¹ prac komisji;
6) dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania (na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy) – w sprawie
rodzajów szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê rad
rodziców, uwzglêdniaj¹c organizacjê szko³y lub pla-
cówki lub brak mo¿liwoœci bezpoœredniego uczestni-
czenia w ich dzia³alnoœci reprezentacji rodziców
7) dla ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego (na podstawie art. 53 ust. 6
ustawy) – w sprawie rodzajów szkó³ i placówek artysty-
cznych, w których nie tworzy siê rad rodziców, uwz-
glêdniaj¹c organizacjê szko³y lub placówki lub brak
mo¿liwoœci bezpoœredniego uczestniczenia w ich
dzia³alnoœci reprezentacji rodziców
8) dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania (na podstawie art. 68a ust. 4 ustawy) – w sprawie
rodzajów placówek kszta³cenia ustawicznego, placó-
wek kszta³cenia praktycznego, oœrodków dokszta³cania
i doskonalenia zawodowego, a tak¿e szczegó³ow¹ ich
organizacjê, sposób, warunki i formy prowadzenia
kszta³cenia ustawicznego, uwzglêdniaj¹c w szczególno-
œci centra kszta³cenia ustawicznego i centra kszta³cenia
praktycznego jako rodzaje odpowiednio placówek
kszta³cenia ustawicznego i placówek kszta³cenia pra-
ktycznego oraz zadania placówek i oœrodków dostoso-
wane do potrzeb rynku pracy; mo¿e okreœliæ warunki i
tryb odp³atnoœci za prowadzone w placówkach i oœrod-
kach kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkol-
nych, tak aby odp³atnoœæ nie przekracza³a ponoszonych
kosztów kszta³cenia; mo¿e tak¿e okreœliæ odrêbne zada-
nia dla publicznych placówek kszta³cenia ustawicznego
o zasiêgu ogólnokrajowym, oraz mo¿e wy³¹czyæ stoso-
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wanie niektórych przepisów ustawy w odniesieniu do
tych placówek, w zakresie wynikaj¹cym z organizacji i
zadañ tych placówek, a tak¿e wprowadziæ w tym zakre-
sie odrêbne unormowania.
9) dla Rady Ministrów (na podstawie art. 90u ust. 4 pkt
5-7 ustawy) – w sprawie, odpowiednio:

a) formy i zakresu wspierania organów pro-
wadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki w szko³ach i placówkach lub
podnoszeniu poziomu dyscypliny w szko³ach lub pla-
cówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny w
szko³ach lub placówkach, sposobu podzia³u œrodków
bud¿etu pañstwa przyznanych na realizacjê programu,
szczegó³owych kryteriów i trybu oceny wniosków orga-
nów prowadz¹cych o udzielenie wsparcia finansowego
oraz zakresu informacji, jakie powinien zawieraæ wnio-
sek organu prowadz¹cego o udzielenie wsparcia finan-
sowego, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci wymóg
skutecznoœci i efektywnoœci przedsiêwziêæ podejmowa-
nych w ramach programu;

b) szczegó³owe warunki, formy i tryb realizacji
przedsiêwziêæ w zakresie rozwijania kompetencji, zain-
teresowañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y oraz innych
grup spo³ecznych, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci ko-
niecznoœæ rozwijania umiejêtnoœci u³atwiaj¹cych przy-
stosowanie siê do zmian zachodz¹cych w ¿yciu
spo³ecznym i gospodarczym;

c) szczegó³owe warunki, formy i tryb wspiera-
nia przedsiêwziêæ w zakresie edukacji patriotycznej i
obywatelskiej dzieci i m³odzie¿y, uwzglêdniaj¹c w
szczególnoœci pomoc w poznawaniu miejsc pamiêci na-
rodowej.

3. Uzupe³niono kompetencje rady pedagogicznej,
która w formie uchwa³ wypowie siê w sprawie:
1) (na podstawie art. 22a ust. 2b ustawy) ustalenia zesta-
wu programów wychowania przedszkolnego;
2) (na podstawie art. 22a ust. 2b ustawy) ustalenia szkol-
nego zestawu programów nauczania i szkolnego zesta-
wu podrêczników;
3) (na podstawie art. 22a ust. 2g ustawy) dokonania
zmian w zestawie programów wychowania przedszkol-
nego;
4) (na podstawie art. 22a ust. 2g ustawy) dokonania
zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub
w szkolnym zestawie podrêczników;
5) (na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy) porozumienia z
rad¹ rodziców w zwi¹zku z zamiarem uchwalenia przez
radê rodziców programu wychowawczego szko³y i pro-
gramu profilaktyki;
6) (na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy – w szkole bez
rady rodziców) ustalenia programu wychowawczego
szko³y i programu profilaktyki;
7) (na podstawie art. 64a ust. 5 w zwi¹zku z art. 64a ust.
2 ustawy – w szkole bez rady rodziców) opinia do-
tycz¹cej zamiaru wprowadzenia przez dyrektora szko³y
ponadgimnazjalnej obowi¹zku noszenia przez uczniów
na terenie szko³y jednolitego stroju;
8) (na podstawie art. 64a ust. 5 w zwi¹zku z art. 64a ust.
3 i 4 ustawy – w szkole bez rady rodziców) porozumie-
nia z dyrektorem w zwi¹zku z zamiarem okreœlenia
wzoru jednolitego stroju oraz okreœlenia sytuacji, w któ-
rych przebywanie ucznia na terenie szko³y nie wymaga
noszenia przez niego jednolitego stroju ze wzglêdu na

szczególn¹ organizacjê zajêæ dydaktyczno-wychowaw-
czych w okreœlonym dniu lub w dniach;
9) (na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy zmieniaj¹cej – w
szkole bez rady rodziców) szczegó³owego trybu prze-
prowadzenia pierwszych wyborów do rady rodziców
szko³y lub placówki;
10) (na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy zmieniaj¹cej)
ustalenia w szkolnym zestawie podrêczników wiêcej
ni¿ trzech podrêczników dla danych zajêæ edukacyj-
nych z uwagi na to, i¿ jest to niezbêdne dla prawid³owe-
go przebiegu procesu dydaktycznego w ramach tego
etapu edukacyjnego.

4. Dodano nowe obowi¹zki dyrektorowi szko³y, i tak:
1) (na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy) zadba o zainstalo-
wanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpie-
czaj¹cego przed dostêpem do treœci, które mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla prawid³owego rozwoju psychi-
cznego uczniów;
2) (na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy) poda do publi-
cznej wiadomoœci, do dnia 31 marca, odpowiednio ze-
staw programów wychowania przedszkolnego lub
szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw
podrêczników, które bêd¹ obowi¹zywaæ od pocz¹tku
nastêpnego roku szkolnego;
3) (na podstawie art. 22b ustawy) podejmie dzia³ania
organizacyjne umo¿liwiaj¹ce obrót u¿ywanymi pod-
rêcznikami na terenie szko³y;
4) (na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy) stworzy wa-
runki do dzia³ania w szkole lub placówce: wolontariu-
szy, stowarzyszeñ i innych organizacji, w szczególnoœci
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
dzia³alnoœæ wychowawcza lub rozszerzanie i wzboga-
canie form dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej szko³y lub placówki;
5) (na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy) przedstawi
radzie rodziców do zaopiniowania program i harmono-
gram poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub wychowa-
nia szko³y lub placówki;
6) (na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy) z³o¿y radzie
rodziców do zaopiniowania projekt planu finansowego
szko³y;
7) (na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy) ustali program
wychowawczy szko³y lub program profilaktyki w uz-
godnieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogicz-
ny - je¿eli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia
rozpoczêcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z
rad¹ pedagogiczn¹ w sprawie wymienionych progra-
mów;
8) (na podstawie art. 64a ust. 2 ustawy) otrzyma³ mo¿li-
woœæ, po zasiêgniêciu opinii rady rodziców, wprowa-
dzenia w szkole ponadgimnazjalnej obowi¹zku
noszenia przez uczniów na terenie szko³y jednolitego
stroju;
9) (na podstawie art. 64a ust. 3 ustawy) okreœli - w poro-
zumieniu z rad¹ rodziców - wzór jednolitego stroju no-
szonego przez uczniów;
10) (na podstawie art. 64a ust. 4 ustawy) otrzyma³ mo¿-
liwoœæ - w porozumieniu z rad¹ rodziców - okreœlenia
sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie
szko³y nie wymaga noszenia przez niego jednolitego
stroju ze wzglêdu na szczególn¹ organizacjê zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych w okreœlonym dniu lub
w dniach;
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11) (na podstawie art. 7 ustawy zmieniaj¹cej) poda do
publicznej wiadomoœci, do dnia 31 maja 2007 r., odpo-
wiednio zestaw programów wychowania przedszkolne-
go lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podrêczników obowi¹zuj¹ce od roku szkolnego
2007/2008.

5. Najwa¿niejsze zmiany wprowadzone do ustawy o
systemie oœwiaty:
1) (na podstawie art. 4a ustawy) szko³y i placówki zape-
wniaj¹ce uczniom korzystanie z us³ugi dostêpu do Inter-
netu na ich terenie maj¹ obowi¹zek zainstalowania i
aktualizowania oprogramowania zabezpieczaj¹cego
przed dostêpem do treœci, które mog¹ stanowiæ zagro¿e-
nie dla prawid³owego rozwoju psychicznego uczniów
(w szczególnoœci pornograficznych, eksponuj¹cych
brutalnoœæ i przemoc, zawieraj¹cych zachowania naru-
szaj¹ce normy obyczajowe, propaguj¹cych nienawiœæ i
dyskryminacjê);
2) (na podstawie art. 9c ust. 2a ustawy) wyniki spraw-
dzianu i egzaminów zewnêtrznych oraz egzaminów
eksternistycznych s¹ ostateczne i nie s³u¿y na nie skarga
do s¹du administracyjnego;
3) (na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy) osoba, która
ukoñczy³a 18 lat i nie jest uczniem szko³y, mo¿e uzy-
skaæ œwiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej, gi-
mnazjum lub liceum ogólnokszta³c¹cego , na podstawie
egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez
okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹; egzaminy eksterni-
styczne przeprowadza siê z zakresu obowi¹zkowych za-
jêæ edukacyjnych okreœlonych w ramowych planach
nauczania odpowiednio szko³y podstawowej dla do-
ros³ych, gimnazjum dla doros³ych lub liceum ogólno-
kszta³c¹cego dla doros³ych;
4) (na podstawie art. 22a ustawy) rada pedagogiczna,
spoœród przedstawionych przez nauczycieli programów
wychowania przedszkolnego, programów nauczania
oraz podrêczników, ustala odpowiednio zestaw progra-
mów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podrêczników
(sk³adaj¹cy siê z nie wiêcej ni¿ trzech podrêczników dla
danych zajêæ edukacyjnych, w szko³ach ponadgimna-
zjalnych, w których realizuje siê rozszerzone zakresy
kszta³cenia z poszczególnych zajêæ edukacyjnych,
szkolny zestaw podrêczników sk³ada siê z nie wiêcej ni¿
trzech podrêczników do ka¿dego zakresu kszta³cenia z
danych zajêæ edukacyjnych);
5) (na podstawie art. 30 ustawy) ustalono nowy sk³ad
komisji konkursowej na stanowisko kuratora oœwiaty,
powo³ywanej przez wojewodê, obecnie w sk³ad komisji
wchodz¹: trzej przedstawiciele ministra w³aœciwego do
spraw oœwiaty i wychowania, trzej przedstawiciele wo-
jewody, dwaj przedstawiciele sejmiku województwa
oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur
zwi¹zków zawodowych o zasiêgu ogólnokrajowym,
zrzeszaj¹cych nauczycieli, reprezentatywnych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego;
6) (na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy) uszczegó³owiono
zapis, i¿ w zebraniach rady pedagogicznej mog¹ tak¿e
braæ udzia³, z g³osem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek
rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzy-
szeñ i innych organizacji, w szczególnoœci organizacji

harcerskich, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñ-
czej szko³y lub placówki;
7) (na podstawie art. 53 i 54 ustawy) wzmocniono stru-
ktury oraz kompetencje rad rodziców w szko³ach i pla-
cówkach;
8) (na podstawie art. 64a ustawy) ustalono, i¿ na terenie
szko³y podstawowej i gimnazjum obowi¹zkowe jest no-
szenie przez uczniów jednolitego stroju, natomiast w
szkole ponadgimnazjalnej dyrektor szko³y mo¿e, po za-
siêgniêciu opinii rady rodziców, wprowadziæ obo-
wi¹zek noszenia przez uczniów na terenie szko³y
jednolitego stroju;
9) (na podstawie art. 80 ust. 2 i 3a oraz art. 90 ust. 2b i 3a
ustawy) uszczegó³owiono zapisy dotycz¹ce podstawy
ustalenia wysokoœci dotacji dla przedszkoli publicznych
i niepublicznych oraz innych placówek publicznych i
niepublicznych;

6. Najwa¿niejsze przepisy przejœciowe wprowadzo-
ne ustaw¹ zmieniaj¹c¹:
1) (na podstawie art. 4 ustawy zmieniaj¹cej) dzia³aj¹ce
w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy organy bêd¹ce reprezen-
tacj¹ rodziców uczniów szko³y lub placówki (a w przy-
padku braku takiego organu w szkole), rada
pedagogiczna szko³y, w terminie 30 dni od dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy, uchwal¹ szczegó³owy tryb przeprowa-
dzenia pierwszych wyborów do rady rodziców szko³y
lub placówki; dotychczasowe organy bêd¹ce reprezen-
tacj¹ rodziców uczniów szko³y, dzia³aj¹ce w dniu wej-
œcia w ¿ycie ustawy, wykonuj¹ zadania rady rodziców
do czasu wyboru nowej rady rodziców, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do dnia 31 paŸdziernika 2007 r.;
2) (na podstawie art. 5 ustawy zmieniaj¹cej) istniej¹ce w
dniu wejœcia w ¿ycie ustawy pañstwowe komisje egza-
minacyjne przeprowadzaj¹ce egzaminy eksternistyczne
z zakresu szko³y podstawowej, gimnazjum i szkó³
ponadgimnazjalnych, powo³ane przez kuratora oœwiaty,
przeprowadzaj¹ do dnia 30 czerwca 2008 r. egzaminy
eksternistyczne dla osób, które rozpoczê³y zdawanie
tych egzaminów przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy;
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy kuratorzy oœwiaty nie
powo³uj¹ pañstwowych komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.
3) (na podstawie art. 6 ustawy zmieniaj¹cej) ustalenie
szkolnego zestawu podrêczników w nowo ustalony spo-
sób zastosuje siê od roku szkolnego 2007/2008 poczy-
naj¹c od klasy pierwszej i klasy czwartej szko³y
podstawowej oraz od klas pierwszych pozosta³ych ty-
pów szkó³; do pozosta³ych klas do zakoñczenia
kszta³cenia w danym etapie edukacyjnym, rada pedago-
giczna mo¿e ustaliæ w szkolnym zestawie podrêczni-
ków wiêcej ni¿ trzy podrêczniki dla danych zajêæ
edukacyjnych, je¿eli jest to niezbêdne dla prawid³owe-
go przebiegu procesu dydaktycznego w ramach tego
etapu edukacyjnego.
4) (na podstawie art. 7 ustawy zmieniaj¹cej) dyrektor
szko³y poda do publicznej wiadomoœci, do dnia 31 maja
2007 r., odpowiednio zestaw programów wychowania
przedszkolnego lub szkolny zestaw programów naucza-
nia i szkolny zestaw podrêczników obowi¹zuj¹ce od
roku szkolnego 2007/2008.
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II. Zmiany wprowadzone do „ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela” „ustaw¹ z dnia 11
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

1. Parlament dokona³ zmian w ustawie Karta Na-
uczyciela w 5 artyku³ach, ustawa zmieniaj¹ca zawiera 1
dotycz¹cy jej samoistny artyku³ nie wpisuj¹cy siê w
tekst ustawy o systemie oœwiaty, porz¹dkuj¹cy terminy
wprowadzania w ¿ycie zmian.

2. Dodano nowe obowi¹zki dyrektorowi szko³y, który
(na podstawie art. 63 ustawy) obowi¹zany jest z urzêdu
wystêpowaæ w obronie nauczyciela (korzystaj¹cego z
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicz-
nych), gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zo-
stan¹ naruszone.

3. Najwa¿niejsze zmiany wprowadzone do ustawy
Karta Nauczyciela:
1) (na podstawie art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy) z wymo-
gu ukoñczenia szkolenia dla kandydatów na ekspertów
(do spraw awansu zawodowego) organizowanego przez
publiczn¹ placówkê doskonalenia nauczycieli zwolnio-
no nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkole
wy¿szej, kszta³c¹cym nauczycieli, wychowawców i in-
nych pracowników pedagogicznych, posiadaj¹cych sto-
pieñ naukowy doktora;
2) (na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy) ustalono, i¿ na-
uczyciel, podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obo-
wi¹zków s³u¿bowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasa-
dach okreœlonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny;
3) (na podstawie art. 91a ustawy) ustalono, i¿ z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych korzy-
staæ bêd¹ tak¿e nauczyciele zatrudnieni w specjalistycz-
nej jednostce nadzoru oraz w organach sprawuj¹cych
nadzór pedagogiczny nad zak³adami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi oœrodkami
diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szko³ami przy
zak³adach karnych na stanowiskach wymagaj¹cych
kwalifikacji pedagogicznych, w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej lub okrêgowych komisjach egzamina-
cyjnych na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji
pedagogicznych, w publicznych szko³ach i szkolnych
punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzêdach konsularnych i przedstawi-
cielstwach wojskowych;
4) (na podstawie art. 91b ustawy) ustalono, i¿ z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych korzy-
staæ bêd¹ tak¿e nauczyciele zatrudnieni w przedszko-
lach publicznych, szko³ach i placówkach prowadzonych
przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebêd¹ce jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego, przedszkolach nie-
publicznych, niepublicznych placówkach oraz szko³ach
niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych;
pracownicy pe³ni¹cy funkcjê instruktorów praktycznej
nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki za-
wodu, posiadaj¹cy kwalifikacje okreœlone dla nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonuj¹cy pracê
dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ w wymiarze przewidzia-
nym dla tych nauczycieli; pracownicy zatrudnieni w
Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wycho-
wawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowni-

czych, posiadaj¹cy kwalifikacje, wykonuj¹cy pracê dy-
daktyczn¹ i wychowawcz¹ co najmniej w po³owie obo-
wi¹zuj¹cego ich czasu pracy.
5) (na podstawie art. 91d pkt 3 ustawy) okreœlono, i¿ od-
powiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta,
marsza³ek województwa, obowi¹zany jest z urzêdu wy-
stêpowaæ w obronie dyrektora szko³y (korzystaj¹cego z
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicz-
nych), gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zo-
stan¹ naruszone.

4. Najwa¿niejsze przepisy przejœciowe wprowadzo-
ne ustaw¹ zmieniaj¹c¹:
1) (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy zmieniaj¹cej) na-
uczyciele, którzy z dniem 1 stycznia 2007 r. zostali skre-
œleni z listy ekspertów (do spraw awansu zawodowego),
z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy zostaj¹ z
urzêdu wpisani na listê ekspertów;
2) (na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 ustawy zmieniaj¹cej) na-
uczyciele wpisani na listê ekspertów (do spraw awansu
zawodowego), którzy nie z³o¿¹ do dnia 31 grudnia 2008
r. ministrowi w³aœciwemu do spraw oœwiaty i wychowa-
nia dokumentów potwierdzaj¹cych ukoñczenie szkole-
nia dla ekspertów, zostan¹ skreœleni z listy ekspertów z
mocy prawa z dniem 1 stycznia 2009 r. – nie dotyczy to
nauczycieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ na-
ukowy doktora.

III. Zmiany wprowadzone do „ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym” „ustaw¹ z
dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

1. Parlament dokona³ zmian w ustawie Prawo o
szkolnictwie wy¿szym w 2 artyku³ach.

2. Najwa¿niejsze zmiany wprowadzone do ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym:
1) (na podstawie art. 40 ustawy) minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego lub minister w³aœciwy do
spraw oœwiaty i wychowania w uzgodnieniu z mini-
strem w³aœciwym do spraw szkolnictwa wy¿szego, po
zasiêgniêciu opinii senatu uczelni, mo¿e zleciæ uczelni
wykonanie okreœlonego zadania w dziedzinie nauczania
lub kszta³cenia kadr naukowych, zapewniaj¹c odpo-
wiednie œrodki na jego realizacjê;
2) (na podstawie art. 160 ustawy) ustalono, i¿ regulamin
studiów okreœla tak¿e warunki i tryb uczestniczenia wy-
bitnie uzdolnionych uczniów w zajêciach przewidzia-
nych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z
uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajêæ.

IV. Przyk³adowy wzór uchwa³y rady pedagogicznej
w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów
nauczania i szkolnego zestawu podrêczników (na
podstawie art. 22a ust. 2b ustawy o systemie oœwiaty)

Uchwa³a nr ...
Rady Pedagogicznej Szko³y Podstawowej nr ..
w ........................... z dnia 15 lutego 20.. r.
w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów na-
uczania i szkolnego zestawu podrêczników.
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Na podstawie art. 22a ust. 2b ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 roku o systemie oœwiaty (tekst jednolity w Dz. U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1.
1. Ustala siê szkolny zestaw programów nauczania i
szkolny zestaw podrêczników obowi¹zuj¹cy w Szkole
Podstawowej nr .. w ........ na czas trzech lat szkolnych,
to jest od dnia 1 wrzeœnia 20.. r. do dnia 31 sierpnia 20..
r..
2. Szkolny zestaw programów nauczania obowi¹zuj¹cy
w Szkole Podstawowej nr .. w ....................... stanowi
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Szkolny zestaw podrêczników obowi¹zuj¹cy w Szko-
le Podstawowej nr .. w ............................ stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.
Uchwa³ê podejmuje siê po zasiêgniêciu opinii rady ro-
dziców, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci uczniów, a w
przypadku szkolnego zestawu podrêczników równie¿:
1) przystosowanie dydaktyczne i jêzykowe podrêcznika
do mo¿liwoœci uczniów;
2) wysok¹ jakoœæ wykonania podrêcznika umo¿li-
wiaj¹c¹ korzystanie z niego przez kilka lat.

§ 3.
Uchwa³ê przekazuje siê do wykonania dyrektorowi
szko³y.

§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem powziêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady pedagogicznej

Sprawozdania

Krystyna Dzikowska
nauczyciel doradca
OKUN Leszno

Sejm Rzeczpospolitej Polski ustanowi³ rok
2007 Rokiem Stanis³awa Wyspiañskiego. W tym te¿
roku minie 100. rocznica œmierci tego wszechstronnie
utalentowanego Polaka.

21 lutego 2007 r. w auli III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Lesznie, odby³o siê spotkanie inaugu-
ruj¹ce obchody Roku Stanis³awa Wyspiañskiego w
leszczyñskich bibliotekach szkolnych.
W konferencji zorganizowanej przez Oœrodek kszta³ce-
nia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie oraz III Lice-
um Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie wziêli udzia³
nauczyciele bibliotekarze, poloniœci, nauczyciele pla-
styki i nauczyciele wiedzy o kulturze oraz uczniowie
III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie .

Celem konferencji by³o wspieranie realizacji
programów edukacyjnych z jêzyka polskiego, plastyki i
wiedzy o kulturze przez bibliotekê szkoln¹, wykorzy-
stanie w pracy nauczyciela technologii informatycznej
oraz poznanie nowych niekonwencjonalnych form pra-
cy z uczniem. Konferencja przybli¿y³a równie¿ uczest-
nikom spotkania postaæ Stanis³awa Wyspiañskiego
polskiego dramaturga, poety, malarza, grafika, reforma-
tora teatru.
Wspieranie realizacji tematu Stanis³aw Wyspiañski
przez bibliotekê szkoln¹ powinno byæ dzia³aniem wspó-
lnym z nauczycielami ucz¹cymi danego przedmiotu.
Mo¿na wtedy zrobiæ bardzo wiele.
Zorganizowaæ:
• Wystawy o Stanis³awie Wyspiañskim, jego twórczo-

œci, miejscach z nim zwi¹zanych
• Wystawki tematyczne
• Gazetki szkolne okolicznoœciowe
• Strony internetowe biblioteki szkolnej strony www.

poœwiêcone Wyspiañskiemu

• Lekcje biblioteczne przeprowadzone w oparciu o
zbiory biblioteki szkolnej i internet

• Konkursy dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych o
Stanis³awie Wyspiañskim, jego twórczoœci . Znaj-
dziemy gotowe w : ( Biblioteka w Szkole 2000 nr 10
s. 30 – 31 oraz Biblioteka w Szkole 2005 nr 10 s. 12-
13 )

• Monta¿ literacki przeznaczony dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych pt. Stanis³aw Wyspiañski wiel-
ki obywatel Polski i Krakowa ( Wychowawca 1998 nr
1 s. 31 – 32 )

• Krzy¿ówki - www. sukurs. edu .pl / archiwum/
2005/10/krzyzowki. php

• Inscenizacje jego utworów lub ich fragmentów ( Bib-
lioteka w Szkole 1997 nr 2 s.15 – 17) „Wesele. Tra-
westacja utworu Stanis³awa Wyspiañskiego”

Sporo materia³u o Stanis³awie Wyspiañskim
znajdziecie Pañstwo w internecie: np. strona
www.s.w.pl

Pani Krystyna Zbijewska przygotowa³a kilka wspa-
nia³ych tekstów ze swojej ksi¹¿ki: „Krakowskim szla-
kiem Stanis³awa Wyspiañskiego” Warszawa:
Wydawnictwo PTTK „Kraj” 1986, które mog¹ pomóc
zorganizowaæ ró¿ne formy pracy z czytelnikiem od wy-
stawy, poprzez lekcje biblioteczne, pokaz multimedial-
ny, pogadankê, konkurs, wyjazd dydaktyczny do
Krakowa itp. Podam kilka - moim zdaniem - ciekawych
tematów:
1. Kraków Wyspiañskiego
2. Radny Wyspiañski
3. Biografia w kamienie wpisana
4. Ostatnia droga
5. Sztuka zaklêta w murach
6. Trwa³a pamiêæ
7. Kraków obiekty zwi¹zane ze Stanis³awem Wyspiañ-
skim
Pani Krystyna Chorostecka nauczyciel bibliotekarz
OKUN - Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Lesznie

Rok 2007 Rokiem Stanis³awa Wyspiañskiego
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przygotowa³a na to spotkanie zestawienie bibliograficz-
ne ze zbiorów PBP w Lesznie pt. ”¯ycie i twórczoœæ
Stanis³awa Wyspiañskiego”. Zestawienie zawiera
ksi¹¿ki i artyku³y z czasopism.

Pani Ma³gorzata Zieliñska nauczyciel bibliotekarz III
LO wspó³organizator tego spotkania przygotowa³a i po-
kaza³a multimedialn¹ prezentacjê pt. „¯ycie i twór-
czoœæ Stanis³awa Wyspiañskiego”. Wyk³ad pt.
„Wyspiañski bliski czy daleki” opracowa³a i wyg³osi³a
Pani Iwona Gubañska nauczyciel konsultant OKUN Le-
szno oraz nauczyciel polonista III LO w Lesznie. By³y
to jej osobiste przemyœlenia na temat twórczoœci tego
wybitnego twórcy. Uzupe³nieniem jej wyst¹pienia by³a
inscenizacja fragmentów „Wesela” w wykonaniu m³od-
zie¿y III LO przygotowana pod kierunkiem Pani Iwony
Gubañskiej. Uczniowie Gimnazjum nr 8 w Lesznie
Pawe³ Pokorski i Filip Wybieralski opracowali pod kie-
runkiem Pani Barbary Napieralskiej nauczycielki pla-
styki i wiedzy o kulturze prezentacjê multimedialn¹ pt.
„Stanis³aw Wyspiañski – polski Leonardo da Vinci”.
Przygotowali równie¿ dla wszystkich uczestników spot-
kania konspekt lekcji pod tym samym tytu³em.

Uzupe³nieniem konferencji by³y wystawy:
• Stanis³aw Wyspiañski na znaczkach - któr¹ przygo-

towa³ i omówi³ Pan Zdzis³aw Glapiak – leszczyñski
filatelista,

• Wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów
III L0 w Lesznie – któr¹ przygotowala Pani Karina
KaŸmierska nauczyciel wiedzy o kulturze,

• Wyspiañski w zbiorach bibliotek miasta Leszna –
któr¹ przygotowa³a Pani Ma³gorzata Zieliñska na-
uczyciel bibliotekarz III LO w Lesznie.

Na zakoñczenie konferencji odby³o siê spotkanie z Pa-
nem Zbigniewem Walerysiem aktorem wroc³awskich
scen teatralnych i aktorem filmowym. Przygotowa³ on
dla nas z okazji Roku Stanis³awa Wyspiañskiego mo-
nodram pt. Ja jestem ¯yd z „Wesela”.
13 marca 2007 r. w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w
Lesznie odby³a siê dla m³odzie¿y sesja popularnonau-
kowa poœwiêcona Wyspiañskiemu. Zorganizowali j¹
nauczyciele bibliotekarze ZSE. W spotkaniu tym wziêli
udzia³ prelegenci, którzy przygotowali swoje wyst¹pie-
nia na konferencje w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Lesznie : Panie Ma³gorzata Zieliñska i Iwona Gubañ-
ska, uczniowie z Gimnazjum nr 8 Pawe³ Pokorski i Filip
Wybieralski oraz aktor scen wroc³awski Pan Zbigniew
Waleryœ jako ¯yd z „Wesela”. Spotkaniu towarzyszy³y
równie¿ wystawy : pt. „Stanis³aw Wyspiañski w zbio-
rach bibliotek miasta Leszna” oraz „Wyspiañski na zna-
czkach pocztowych”.

Krystyna Dzikowska
nauczyciel doradca
ds. bibliotek szkolnych
OKUN Leszno

W œrodê 7.03.2007r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Stanis³awa Grochowiaka w Lesznie
odby³o siê spotkanie poœwiêcone edukacji regionalnej.
Wziêli w nim udzia³ bibliotekarze i nauczyciele z nasze-
go Regionu.
W 1995 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przy-
gotowa³o Za³o¿enia programowe do realizacji edukacji
regionalnej pt. „Dziedzictwo kulturowe w Regionie”.
Autorzy przygotowuj¹c program odwo³ali siê do Usta-
wy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku.
„Oœwiata ... s³u¿y rozwijaniu u dzieci i m³odzie¿y po-
czucia odpowiedzialnoœci, mi³oœci ojczyzny oraz posza-
nowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu siê na wartoœci kultur Europy i
œwiata.”

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego kraju najsku-
teczniej mo¿e siê odbywaæ poprzez poznanie najbli¿-
szego œrodowiska, w³asnego regionu oraz jego wartoœci
w kontekœcie wartoœci narodowych i ogólnoludzkich.
Zak³ada siê poznanie przez dzieci i m³odzie¿ w³asnego
dziedzictwa kulturowego, które powinno odbywaæ siê
od wczesnego dzieciñstwa, na ka¿dym etapie edukacji

poprzez formy i metody pracy dostosowane do rozwoju
psychofizycznego i intelektualnego we wspó³pracy ze
œrodowiskiem, na lekcjach z wykorzystaniem podstaw
programowych poszczególnych przedmiotów naucza-
nia oraz w dzia³aniach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
W wielu szko³ach i placówkach zagadnienia uwzglêd-
niane w za³o¿eniach edukacji regionalnej uznawano za-
wsze za bardzo wa¿ne i od lat s¹ realizowane. Biblioteki
maj¹ za zadanie wspieraæ realizacjê edukacji regional-
nej poprzez:
1. gromadzenie i opracowanie zbiorów regionalnych
2. tworzenie katalogów i kartotek regionalnych
3. gromadzenie informacji np. strony www. o regionie
4. wspó³pracê ze œrodowiskiem z instytucjami kultury
znajduj¹cymi siê w regionie: towarzystwa regionalne i
kulturowe, oœwiatowe, stowarzyszenia spo³eczne, domy
i oœrodki kultury, muzea, w tym skanseny, parki, rezer-
waty, izby pamiêci i regionalne, biblioteki, teatry.
Celem warsztatów by³o wspomaganie edukacji regiona-
lnej przez bibliotekê . Poznanie nowych ciekawych me-
tod pracy z uczniem, nowych Ÿróde³ informacji,
wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy na-
uczyciela bibliotekarza oraz uzupe³nienie wiedzy o na-
szym regionie.
Uczestnicy spotkania poznali:
• zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Stanis³awa Grochowiaka w Lesznie ksi¹¿kowe i do-
kumenty ¿ycia spo³ecznego

• Cenne, ciekawe, warte poznania... zbiory z XVII,
XVIII i XIX wieku

Edukacja regionalna w pracy bibliotek.
Warsztaty dla bibliotekarzy i nauczycieli innych przedmiotów realizuj¹cych

program edukacji regionalnej
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• katalogi i kartoteki regionalne
• lekcje o Stanis³awie Grochowiaku ( zwiedzanie po-

koju pisarza ) i Romanie Maciejewskim (zwiedzanie
gabinetu kompozytora )

• wiersze o Lesznie Pani Krystyny Kermel polonistki i
bibliotekarza Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Lesz-
nie

• prezentacjê multimedialn¹ „Leszno miasto króle-
wskie i pere³ka baroku”

• konkursy regionalne, organizowane w Lesznie
1. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanis³awa Gro-
chowiaka dla twórców literackich
2. „Leszczyñskie œlady w literaturze” – konkurs na esej
dla gimnazjalistów i uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych
3. „Turniej wiedzy o Lesznie” – dla uczniów gimnazjum
i szkó³ ponadgimnazjalnych
4. „Cudze chwalicie swego nie znacie” – dla uczniów z
gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych
5. Miêdzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Regionie
6. „Wielkopolska moja ma³a ojczyzna” – dla uczniów ze
szkó³ podstawowych
7. „Liœæ mi³orzêbu” – konkurs dla wydawców ksi¹¿ek o
naszym regionie
• lekcje biblioteczne o naszym regionem opracowane

przez bibliotekarzy
• bibliografie regionalne

Warsztaty zakoñczy³y siê udzia³em wszystkich uczest-
ników spotkania , w uroczystym otwarciu w „Galerii
Lochy” i „Galerii za Rega³ami” wystawy pt. „Ilustracje
do ksi¹¿ek dzieciêcych El¿biety Gaudasiñskiej”. Wy-

stawiono jej prace z lat 1974 – 2005. Ilustracje odzna-
czaj¹ siê ciekaw¹ konstrukcj¹, ¿ywymi barwami, czasa-
mi zabawnymi zniekszta³ceniami, niektóre z nich
posiadaj¹ staromodny urok nawi¹zuj¹cy do epoki boha-
tera danej ksi¹¿ki.
Autorka tak mówi o swoich pracach: „Ilustracja to mój
bardzo osobisty ogl¹d rzeczy, postaci i zdarzeñ ze œwia-
ta tekstu. Czasem nawet w sporze z autorem. Szukam w
tekœcie wieloznacznoœci i niedomówieñ – przestrzeni
dla siebie. Szukam œcie¿ki, która po³¹czy œwiat wyobra-
Ÿni autora tekstu z moim œwiatem wyobraŸni. Nie
pod¹¿am za autorem krok w krok, ale idê obok. Jak na
spacerze. Czasem oddalamy siê od siebie, to znów idzie-
my razem. Na tej œcie¿ce jest jeszcze wiele miejsca na
wyobraŸniê dziecka – czytelnika. To moja rozmowa z
dzieckiem” Pani El¿bieta Gaudasiñska jest malark¹ i
grafikiem. Ukoñczy³a studia na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Jest znan¹ ilu-
stratork¹ ksi¹¿ek , zw³aszcza dzieciêcych. Opracowa³a
graficznie ponad 40 ksi¹¿ek, zarówno dla wydawców
krajowych, jak i zagranicznych. Wspó³pracowa³a te¿ z
czasopismami dla dzieci, m. in. „Œwierszczykiem”,
„Misiem”, „P³omykiem”, „Ciuchci¹”.
Jest laureatk¹ wielu nagród i wyró¿nieñ, m.in. nagrody
Prezesa Rady Ministrów za twórczoœæ artystyczn¹ w
dziedzinie ilustracji ksi¹¿kowej, (1979) „Z³otego Jab³ka
BIB na Biennale Ilustracji w Bratys³awie ( 1985), wyró-
¿nienia na Biennale Ilustracji Europejskiej w Aki Town
(Japonia 2001) oraz Medalem Polskiej Sekcji IBBY
(2006). By³a te¿ kilkakrotnie nagradzana w konkursach
Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek na Naj-
piêkniejsz¹ Ksi¹¿kê Roku ( 1975, 1977, 1989 )
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Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Szkolenia na temat wyników
sprawdzianu i egzaminów

Dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Pozna-
niu zaprasza pp. Dyrektorów wszystkich typów szkó³ na
szkolenie, którego tematem bêdzie komunikowanie, in-
terpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu i eg-
zaminów przeprowadzonych w roku 2007.
Jednoczeœnie serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u
w szkoleniach przedstawicieli organów nadzoruj¹cych
oraz prowadz¹cych szko³y, oœrodków doskonalenia na-
uczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych,
uczelni wy¿szych.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc prosimy pp.
Dyrektorów szkó³ o przybycie na szkolenie w œciœle wy-
znaczonym terminie. Przedstawiciele instytucji innych
ni¿ szko³y wybieraj¹ terminy i godziny szkolenia wg uz-
nania.
Szczegó³owy harmonogram zamieszczono w tabeli.

Miejsce
szkolenia

Rodzaj
egzaminu

Godzina Uczestnicy

REJON LESZNO

19.09.2007 r

OKUN
Leszno
ul. Chrobre-
go 15
sala 102

egzamin
maturalny

9.oo-11.oo wszystkie
szko³y

egzamin
zawodowy

11.3o-13.3o wszystkie
szko³y

OKUN
Leszno
ul. Lipowa
9
sala 1

sprawdzian
egzamin
gimnazjalny

9.oo-11.oo pow. gosty-
ñski, ko-
œciañski

sprawdzian
egzamin
gimnazjalny

11.3o-13.3o m. Leszno,
pow. lesz-
czyñski, ra-
wicki


