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Szanowni Pañstwo!

Nasta³ maj, czas matur
w szko³ach, czas przybli¿aj¹cy do
wakacji, ale i te¿ obchodzony od
2004 r. Tydzieñ Bibliotek. A jeszcze
wczeœniej, bo 23 kwietnia obcho-
dzony jest Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich ( w Polsce po raz
terzci). Ich wspólnym wyró¿nikiem
jest czytanie, tak wa¿ne w ¿yciu
cz³owieka. Równoczeœnie coraz
bardziej marginalizowane jak info-
rmuj¹ ró¿ne badania. Nie ulega jed-
nak w¹tpliwoœci, ¿e w szkole
zaczynamy czytanie i dobrze
by³oby, gdybyœmy na tym etapie go
nie zakoñczyli...Czytajmy wiêc,
równie¿ i ,,Problemy Oœwiaty i
Wychowania’’. Bie¿¹cy numer
przynosi oczywiœcie m. in. artyku³y
o czytaniu. Pisze o nich Iwona Gu-
bañska, relacjonuj¹c dokonania
Zespo³u Szkó³ w K¹kolewie w za-
kresie uczniowskiej reklamy lektur
oraz obchodów Szkolnego Dnia
Ksi¹¿ki. To dzia³ania inspirowane
przez m. in. polonistów, ale w orga-
nizacjê w³¹czeni byli równie¿ i inni
nauczyciele. Drugi artyku³ traktuje
o programie autorskim Justyny Ku-
biak pod wymownym tytu³em ,,Ra-
doœæ czytania” w szkole
Podstawowej nr 2 w Lesznie’’. W
tej Szkole promowane s¹ takie akcje
zwi¹zane z czytaniem jak ,,Ca³a
Polska czyta dzieciom’’, konkursy
czytelnicze, wycieczki do bibliotek,
spotkania autorskie, uwalnianie
ksi¹¿ek, pasowanie na czytelnika,
wspieranie rodziców w g³oœnym
czytaniu dzieciom. Ta wieloraka
oferta z pewnoœci¹ przybli¿a po
prostu - radoœæ czytania.. .

Piszemy te¿ o staroœci jako
póŸnej fazie doros³oœci. Autorka
przytaczaj¹c pogl¹dy filozofów,
psychologów, teologów swoje roz-
wa¿ania prowadzi w kontekœcie ka-

tegorii rozwojowych, gdzie wiek
dojrza³y jest umiejscowiony np. wg
E. H. Eriksona i Klonowicza gdy
cz³owiek koñczy 65 lat. Starzenie
siê i staroœæ to problem spo³eczny,
gdy¿ tych ludzi ze wzglêdu na po-
stêpy cywilizacyjny przybywa. Wie-
lu z nich jest na takim poziomie si³
witalnych, ¿e mo¿e byæ jeszcze w
pe³ni aktywnym, ale nie mo¿e odna-
leŸæ dla siebie odpowiedniego pola
dzia³ania. Wielu te¿ wymaga opie-
ki. A przecie¿ ludzie z tej fazy roz-
woju mog¹ jeszcze funkcjonowaæ
na ró¿nych polach, wymaga to jed-
nak prze³amania schematów i po-
staw. Tu jawi siê chyba te¿ zadanie
dla nauczycieli, by uwra¿liwiaæ
uczniów na problem ludzi starych.

O tym, ¿e szko³a nie musi
byæ nudna stara siê nas przekonaæ
Bo¿ena Roszak. Autorka upatruje
polepszenie sytuacji w zaprzesta-
niu ,,pozorowania rozwi¹zañ, po-
zorowania poprawy jakoœci szko³y,
pozorowania osi¹gniêæ uczniów,
tworzenia mitów o podmiotowym
traktowaniu, oraz wmawianiu na-
uczycielom jak bardzo poprawiaj¹
siê warunki, w których funkcjo-
nuj¹.’’

Przedstawiamy ponadto
zmiany w przepisach prawnych.
Spoœród wymienionych szczególnie
wa¿ne s¹ rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkol-
nego oraz kszta³cenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó³, które
bêdzie obowi¹zywa³o od 1 wrzeœ-
nia 2009 r. oraz organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci. Proponujemy równie¿ wy-
bór nowoœci ze zbiorów Pedagogi-
cznej Biblioteki w Lesznie.

Czytajmy wiêc!

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

Spis treœci

Iwona Gubañska
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Justyna Kubiak
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w Szkole Podstawowej nr 2
w Lesznie..................................
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Leszek Jan Zaleœny
Zmiany w prawie
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UWAGA NAUCZYCIELE!

Od wrzeœnia uka¿e siê w szko³ach nowy

,,INFORMATOR  form doskonalenia zawodowego nauczycieli
rok szkolny 2009/2010”



Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN Leszno

Wspania³ym efektem spotkañ z na-
uczycielami w ramach szkoleñ w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie jest po-
znawanie kreatywnych pedagogów.

Warsztaty prowadzone przeze mnie
w marcu bie¿¹cego roku da³y mi mo¿liwoœæ
poznania kolejnych interesuj¹cych poloni-
stów czyni¹cych wszystko, aby umo¿liwiæ

wszechstronny rozwój swoim uczniom.
Poprosi³am nauczycieli o przes³anie ucznio-
wskich reklam lektur.
Niektóre z nich znalaz³y siê w poprzednim
numerze naszego czasopisma.

Niedawno otrzyma³am re-
klamy lektur wykonane przez uczniów Ze-
spo³u Szkó³ w K¹kolewie. Œwiadcz¹ one o
wielkiej pomys³owoœci ich autorów. Ponie-
wa¿ nie jesteœmy w stanie zamieœciæ wszy-
stkich prac w „Problemach Oœwiaty i
Wychowania”, zaprezentujemy je na gazetce
w holu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Lesznie.
Nie mogê jednak pomin¹æ w tym miejscu na-
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Wychowanie

Szkolny Dzieñ Ksi¹¿ki
w Zespole Szkó³ w K¹kolewie
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zwisk uczniów – autorów reklam (nie wszyscy
je podpisali). S¹ to: Oskar Balango, Patrycja
Glapiak, A. Jadach, Wiktoria Jankowska, Ja-
kub Jêdrzychowski, Anita Kostka, Adam Ko-
walik, Maria Lester, £ukasz Micha³owski,
Zofia Nowaczyk, Anna Nowak, Grzegorz No-
wak, Jan Nowak, Piotr Prymus, Daria Ratajsz-
czak, Monika Rozwalka, Barbara Rzetelska,
£ukasz Rzepecki, Michalina Skorupska, Klau-

dia Skrzypczak, Daria Sobkowiak, A. Stacho-
wska, Magdalena Szczepaniak, Paulina
Szymoniak, Daria Walkowiak, Paulina WoŸ-
niak, Martyna Tobo³a.

Bardzo dziêkujê uczniom oraz na-
uczycielkom, które zainspirowa³y swoich
podopiecznych – Pani Wicedyrektor Cecylii
Glapiak oraz Paniom Annie Dudek i Annie
Poprawskiej.
Z rozmów przeprowadzonych z polonistkami
wynika, ¿e dyrekcja ZS w K¹kolewie bardzo
sprzyja nauczycielskim inicjatywom.

W ubieg³ym roku w szkole zorganizo-
wano Szkolny Dzieñ Ksi¹¿ki.
Pod kierunkiem Pani Wicedyrektor przygoto-
wa³y go: Anna Dudek, Anna Poprawska, S³awa
Pietrowicz, Ewa Maœlaka, Agnieszka Œmiej-
czak, Donata Szymañska, Ewa £apawa, Eliza
Kosmalska i Dorota Domaga³a.
Wœród wymienionych s¹ nie tylko nauczycielki
jêzyka polskiego. Œwietlicê w Szkolnym Dniu
Ksi¹¿ki zamieniono w przytuln¹, pe³n¹ ksi¹¿ek
i czasopism Ksi¹¿kolandiê. Spotkaniom w
Ksi¹¿kolandii towarzyszy³y konkursy, g³oœne
czytanie fragmentów ksi¹¿ek. Z dzieæmi klas
I-III spotka³a siê Wró¿ka z Ksi¹¿kolandii – na

co dzieñ Pani S³awa Pietrowicz. Zajêcia dla
uczniów starszych prowadzi³y Anna Dudek i
Anna Poprawska. Uwagê uczniów zwróci³y
plakaty z serii „Przy³apani na czytaniu” – a na
nich znani Polacy zachêcaj¹cy do czytania.
Uczniowie w ramach konkursu „Superklasa”
mieli wymyœliæ i atrakcyjnie przedstawiæ has³o
promuj¹ce czytanie.
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Ksi¹¿kolandia w Zespole Szkó³ w
K¹kolewie to kolejna cenna inicjatywa god-
na upowszechnienia.
Niech nie razi nas to s³owo. Zapewne puryœci
jêzykowi bêd¹ mu przeciwni. Musimy jed-
nak wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e wspó³czeœni
uczniowie ¿yj¹ w innym œwiecie.

Uczennica tej szko³y, Maria Lester, w swojej
reklamie ksi¹¿ki napisa³a:

Czy chcesz poznaæ ¿ycie szlachty, pêkaj¹c
przy tym ze œmiechu?

Czy chcesz poznaæ dwie od wieków zwaœ-
nione rodziny?

Czy chcesz dowiedzieæ siê, do czego mo¿e
posun¹æ siê wróg, by uprzykrzyæ komuœ ¿y-
cie?

Jeœli tak, musisz koniecznie przeczytaæ fe-
nomenaln¹ komediê A. Fredy pt. „Zemsta”.

A¿ chce siê czytaæ!

23 kwietnia to Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki. Nauczyciele jêzyka polskiego
czyni¹ bardzo wiele, aby obcowanie z ksi¹¿k¹
by³o ca³orocznym œwiêtem. Nawet je¿eli ich
dzia³ania zasiej¹ g³ód ksi¹¿ki w umys³ach nie-
których tylko uczniów, to i tak bêdzie to wiel-
kim sukcesem.

W tym numerze „Problemów…” przeczyta-
cie te¿ Pañstwo artyku³ Pani Justyny Kubiak
o dzia³aniach podejmowanych w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lesznie.
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s. Janina Maria Piotrowska
Nauczyciel Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety
w Lesznie

Ka¿dego roku w styczniu obchodzimy Dzieñ
Babci i Dziadka. Wtedy „posiadacze” wnuków
dostaj¹ kwiaty, drobne upominki. S¹ uœciski, mi³e
s³owa. Sk³adamy im ¿yczenia i ...czêsto zapominamy o
nich a¿ do przysz³ego roku. Mo¿e nie zapominamy o ich
istnieniu, ale czy pamiêtamy o ich potrzebach?

Taki stan rzeczy usprawiedliwiamy z regu³y
brakiem czasu. Czy wy³¹cznie chodzi o czas ?
„Czêœciej, znacznie czêœciej miesi¹ce i lata przewalaj¹
siê jakoœ automatycznie, przyt³aczaj¹ swoj¹ powtarzal-
noœci¹, a cele gubi¹ siê gdzieœ, trac¹ ostroœæ konturów,
roztapiaj¹ w powszednioœci ¿ycia”1

. Czas p³ynie. Zry-
wane kartki z kalendarza przecie¿ nie k³ami¹. Cz³owiek
zagubiony w codziennoœci, poch³oniêty (czêsto b³ahy-
mi) sprawami zaczyna siê zastanawiaæ nad w³asnym
¿yciem najczêœciej wtedy, gdy z przera¿eniem odczuwa
jego zbli¿aj¹cy siê koniec. Zmienione odbicie w lustrze
potwierdza, ¿e czasu pozosta³o niewiele.

Oto nadesz³a staroœæ... Mówi¹, ¿e siê Panu
Bogu nie uda³a, ¿e niesie doœwiadczenia przykre dla
cz³owieka. Postêpuj¹ zmiany w wygl¹dzie zewnêtrz-
nym, dodatkowo spada si³a fizyczna. Poza tym
cz³owiek w tym okresie musi nauczyæ siê nie tylko no-
wego patrzenia na siebie, ale tak¿e stopniowo „oswa-
jaæ” siê z w³asn¹ œmierci¹. „To powolne podupadanie si³
fizycznych, ³¹cznie z rytmem pracy serca, daje mi znaæ,
¿e owa fizyczna czêœæ mnie nie jest wieczna”2

Jest to chyba jedno z najbardziej przykrych doœwiad-
czeñ, z jakim musi siê zmierzyæ cz³owiek.

A. Kêpiñski3 twierdzi nawet, ¿e lêk przed w³asn¹ œmier-
ci¹ jest t³em naszej egzystencji. Z drugiej strony chocia¿
staroœæ niesie ze sob¹ zmiany zwi¹zane z ograniczenia-
mi i brakami, otwiera nowe mo¿liwoœci. Przede wszy-
stkim starsi ludzie mog¹ wiêcej czasu poœwiêciæ sobie,
realizowaniu marzeñ z przesz³oœci (gdy zdrowie na to
pozwala). Jeœli nie teraz, to kiedy ? Przecie¿ nigdy nie
jest za póŸno na podbój jeœli nie œwiata, to choæby siebie
samego!

L. Feuerbach pisa³ : „ Jeœli jesteœ sam szczêœliwy, uczy-
nisz szczêœliwymi innych”4 Trudno nie przyznaæ racji
temu stwierdzeniu. Warto pamiêtaæ, ¿e pragnienie bycia
szczêœliwym nie mija z wiekiem. Ludziom u schy³ku
¿ycia te¿ nie jest obce.

Pisz¹c o staroœci, nale¿y postawiæ pytanie
czym ona jest? Trzeba zaznaczyæ, ¿e nie ka¿da babcia,
czy dziadek s¹ osobami, które mo¿na zaliczyæ do grona
seniorów. Czêsto ludzie nawet przed czterdziestym ro-
kiem ¿ycia maj¹ swoje wnuki.

Definiuj¹c staroœæ warto odwo³aæ siê do s³ów
W. Fralkisa, który okreœla j¹ jako „okres w ¿yciu ustro-
ju nieuchronnie wystêpuj¹cy po okresie dojrza³oœci i ce-
chuj¹cy siê istotnymi zmianami w narz¹dach i
tkankach, które zawê¿aj¹ obszar, w jakim mo¿liwe jest
dostosowanie siê ustroju do zmieniaj¹cych siê warun-
ków œrodowiska wewnêtrznego i zewnêtrznego”5. Naj-
czêœciej zak³ada siê, ¿e staroœæ rozpoczyna siê wraz z
koñcem wieku dojrza³ego, bywa nazywana póŸn¹ faz¹
doros³oœci.
Wed³ug E. H. Eriksona nastêpuje wtedy, gdy cz³owiek
skoñczy 65 lat. Wart odnotowania jest fakt, ¿e wœród
doros³ych z póŸnej fazy doros³oœci mo¿na zaobserwo-
waæ wyraŸne ró¿nice. Dotycz¹ one zdolnoœci, a tak¿e
odczuwanych potrzeb6. Wynika st¹d wniosek, ¿e
cz³owiek zachowuje w³asn¹ indywidualnoœæ do koñca
¿ycia. Nasuwa siê pytanie.

Dlaczego wiêc starzy ludzie s¹ czêsto odbierani w po-
dobny, krzywdz¹cy sposób przez innych?
Dlaczego pomimo ró¿norodnoœci s¹ brani pod wspólny
mianownik? Tego rodzaju zjawisko zosta³o nazwane
dyskryminacj¹ wiekow¹7. Ludzie, którzy dyskryminuj¹
osoby starsze, postrzegaj¹ je jako zdziwacza³e i bezu¿y-
teczne.

Dlaczego tak siê dzieje?

By³oby wspaniale, gdyby starsi ludzie mogli
dzia³aæ i pokazywaæ œwiatu jacy s¹! Niestety czêsto ca³¹
swoj¹ energiê i zapa³ musz¹ kierowaæ do walki z
krzywdz¹cymi os¹dami i udowadniaæ jacy nie s¹. Albo
te¿ nieustannie potwierdzaæ wartoœæ w³asnej osoby. Co
stanie siê z tymi, którym zabraknie si³ i chêci do tego ro-
dzaju walki ? Czy mo¿e nale¿a³oby coœ zmieniæ w pro-
gramach nauczania, aby jeszcze skuteczniej
kszta³towaæ opiekuñcze postawy wobec wszystkich lu-
dzi, a szczególnie wobec najbardziej potrzebuj¹cych
pomocy: chorych, cierpi¹cych, nieporadnych, zagubio-
nych, starych etc?
Zdajê sobie sprawê, ¿e wielu m³odych ludzi jest empa-
tycznych, ale czy stanowi¹ oni zdecydowan¹ wiê-
kszoœæ? Spo³eczeñstwo na miarê XXI wieku, powinno
byæ pozbawione uprzedzeñ i stereotypów. Jak podkre-
œla R. Wroczyñski8 wielu emerytów jest jeszcze spraw-
nych fizycznie i intelektualnie. Zamiast cieszyæ siê
¿yciem, rozwijaæ w³asne zainteresowania, czuj¹ siê czê-
sto zbêdni, niedopasowani...

Rozwa¿ania o staroœci
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Wracaj¹c do rozwa¿añ o staroœci, warto roz-
graniczyæ dwa pojêcia : staroœæ oraz starzenie siê. Sta-
roœæ bowiem jest zjawiskiem, a starzenie procesem9.

Starzenie ma postêpuj¹cy charakter i ko-
ñczy siê œmierci¹.

Proces starzenia nie przebiega w rów-
nym tempie u wszystkich ludzi. Zmiany fizycz-
ne i umys³owe postêpuj¹ w ró¿nym tempie.
Maj¹c na uwadze te ró¿nice, osoby powy¿ej 65
roku ¿ycia podzielono na trzy grupy:
- m³odszych starszych ( obejmuje osoby miêdzy
65 a 75 rokiem ¿ycia ),
- starszych starszych (obejmuje osoby miêdzy
75 a 85 rokiem ¿ycia )
- najstarszych starszych ( obejmuje osoby powy-
¿ej 85 roku ¿ycia ).10

Ktoœ móg³by zapytaæ o sens rozwa¿añ na temat
ludzi „starych”. Czy warto zastanawiaæ siê nad tymi,
którzy s¹ ju¿ u schy³ku swojego ¿ycia, którzy ¿yj¹ trosz-
kê na uboczu ?
Z pewnoœci¹ warto. Przed³u¿aj¹ca siê œrednia wieku, le-
psze warunki ¿ycia, niski przyrost naturalny sprawiaj¹
,¿e starszych ludzi przybywa . Niektórzy autorzy mówi¹
wrêcz o „siwiej¹cych spo³eczeñstwach”. Wed³ug pro-
gnoz ju¿ wkrótce blisko 70% populacji krajów zachod-
nich, przekroczy 65 rok ¿ycia.11

A wiêc starzenie i staroœæ stan¹ siê problemem spo³ecz-
nym. Ludzi w wieku poprodukcyjnym bêdzie coraz
wiêcej. Spo³eczeñstwo, czyli my wszyscy bêdziemy zo-
bowi¹zani do tego, aby pomóc im prze¿yæ godnie i cie-
kawie schy³ek ich ¿ycia! Obecnie gerontolodzy lansuj¹
bardzo m¹dre has³o, aby „nie dodawaæ lat do ¿ycia, lecz
¿ycia do lat”12. S³usznie. Nie wystarczy cieszyæ siê z
mo¿liwoœci przed³u¿enia ludzkiego ¿ycia. ¯ycie nie
mo¿e byæ wy³¹cznie egzystowaniem, sum¹ prze¿ytych
lat, ale w³aœnie...¿yciem! Powinno byæ Ÿród³em rado-
œci i satysfakcji dla cz³owieka. Powinno byæ „godne”,
powinno coœ wnosiæ do jego rozwoju. Trzeba sobie od-
powiedzieæ na pytanie: Czy jest on mo¿liwy w „ tym
wieku” ? Jeœli tak, to w jakim kontekœcie nale¿y o nim
mówiæ ? Zdecydowanie tak. Ludzie, którzy maj¹ wiêcej
ni¿ 65 lat, podlegaj¹ nadal oddzia³ywaniom zegara bio-
logicznego i spo³ecznego, pe³ni¹ okreœlone role
spo³eczne.
Dlatego ich rozwój nale¿y rozpatrywaæ bior¹c pod uwa-
gê sferê fizyczn¹, spo³eczn¹, moraln¹, estetyczn¹ itp.
Doros³oœæ w takim ujêciu jest kategori¹ rozwojow¹.13

Warto pamiêtaæ, ¿e rozwój niesie ze sob¹ zmiany o cha-
rakterze powszechnym i indywidualnym. Pierwsze z
nich dotycz¹ wszystkich przedstawicieli okreœlonego
gatunku (dojrzewanie jest tego rodzaju zmian¹), drugie
wi¹¿¹ siê z osobistymi prze¿yciami jednostki . Blisko
osiemdziesiêcioletni Carl R. Rogers pisze: „Postrzegam
siebie jako cz³owieka starszego, lecz rozwijaj¹cego
siê”14.
Niestety, nie ka¿dy kto osi¹gnie taki wiek, mo¿e tak o
sobie powiedzieæ. Ludzie z póŸnej fazy doros³oœci czuj¹
siê czêsto wziêci za margines. Dodatkowo deprywacja

niektórych (czêsto podstawowych) potrzeb, niepew-
noœæ w³asnej sytuacji, rodz¹ lêk odczucie zbêdnoœci. W
spo³eczeñstwach pierwotnych starsi byli szanowani.
Dawali rady, rz¹dzili, mieli wysok¹ pozycjê spo³eczn¹.
Wspó³czeœnie tak nie jest. Signum temporis? Niechêt-
nie korzysta siê z ich rad (chyba, ¿e nale¿¹ do grupy wy-
bitnych fachowców). W krajach azjatyckich, starsi
równie¿ obecnie zajmuj¹ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹.
Dlaczego w naszej kulturze nie? Nie chodzi tutaj o ja-
kieœ szczególne traktowanie z racji wieku. Chodzi o sza-
cunek, jaki nale¿y siê ka¿demu cz³owiekowi!

J. Szyszkowska pisze o „radosnej zgodzie na
¿ycie”15. Bior¹c pod uwagê wszystkie minusy staroœci,
czy jest to mo¿liwe?

Coraz czêœciej staroœæ jest wypierana ze œwia-
domoœci ludzi m³odych. Nie kojarzy siê
dobrze. „Gorsze” ¿ycie, fizyczna s³aboœæ, œmieræ. Gdy
cz³owiek jest m³ody i zdrowy nie myœli o staroœci. Dni
wype³niaj¹ dziesi¹tki zajêæ, a dobre zdrowie odsuwa
(do jakiegoœ momentu) tego rodzaju refleksje. Trudno
siê dziwiæ. Nikt z nas nie przygotowuje siê do nadejœcia
staroœci. Przygotowujemy siê do egzaminu, podró¿y,
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, zostania rodzicem,
podjêcia nowej pracy, ale nie w³asnej staroœci. Traktuje-
my j¹ jako coœ odleg³ego, nie odnosimy do w³asnej oso-
by. Zauwa¿amy jej obecnoœæ, gdy wywo³uje znacz¹ce i
dokuczliwe zmiany w naszym organizmie, chocia¿ jej
pierwsze symptomy ka¿dy rejestruje du¿o wczeœniej.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e staroœæ jest „gorszym” okre-
sem rozwojowym, ale to nieprawda. Ka¿dy wiek niesie
ze sob¹ zmiany, które cz³owiek mo¿e wykorzystaæ dla
w³asnego rozwoju. Inny, byæ mo¿e „mniej doskona³y”
wygl¹d, tak¿e iloœæ prze¿ytych lat nie powinny byæ wy-
znacznikami zajmowanego miejsca w œwiecie!
Cz³owiek z póŸnej fazy doros³oœci powinien byæ aktyw-
ny, powinien otwieraæ siê na nowe doœwiadczenia i na
tej podstawie budowaæ dalsze ¿ycie. Powinien równie¿
pozostawaæ w relacjach z innymi ludŸmi. I to „istnienie
” w œwiecie jest chyba najwiêksz¹ potrzeb¹ ka¿dego
cz³owieka, równie¿ starszego. Trzeba nauczyæ siê tra-
ktowaæ staroœæ jako fazê rozwojow¹, nie jak smutn¹ ko-
niecznoœæ. Powinna byæ interpretowana w pozytywny
sposób przez wszystkich ludzi, a szczególnie tych ,z
póŸnej fazy doros³oœci. Mo¿e zabrzmi to jak bana³.
Trudno. Proszê, pomó¿my ludziom u schy³ku ¿ycia po-
lubiæ „ staroœæ”.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. J. Aleksandro-
wicz przestrzega³, by nie odbieraæ ludziom nadziei. W
celu podkreœlenia wa¿noœci tej przestrogi nazwa³ j¹ „XI
przykazaniem”. Cz³owiek potrzebuje nadziei w ka¿dym
wieku, szczególnie gdy czuje up³yw czasu...Ona poma-
ga mu dostrzegaæ sens w³asnego dzia³ania, pomaga po-
konywaæ przeszkody, wi¹¿e przesz³oœæ z przysz³oœci¹.
A przede wszystkim WYBIEGA w przysz³oœæ17. Jest
niezbêdna do ¿ycia, zw³aszcza w (nie zawsze ¿yczli-
wym) otoczeniu.

Podsumowuj¹c. Cz³owiek z póŸnej fazy do-
ros³oœci tak, czy inaczej musi w miarê sprawnie poru-
szaæ siê w meandrach codziennoœci. Musi odnaleŸæ siê
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w niezwykle barwnym, dynamicznym œwiecie. Czy
zdo³a? Czy w koñcowym odcinku marszu przez ¿ycie,
spo³eczeñstwo da mu szansê na bycie szczêœliwym?

1) Szewczuk,W. Psychologia cz³owieka doros³ego.
Wyd. 3. Warszawa 1962. s.40
2) Rogers, C.R. Sposób bycia. Poznañ 2002.s.86
3) Kêpiñski, A. Lêk. Warszawa 1977. s.61
4) Sikora, A. Od Heraklita do Husserla. Spotkania z fi-
lozofi¹ staro¿ytn¹, œredniowieczn¹ i nowo¿ytn¹. War-
szawa 2005. s.347
5) Klonowicz, S. Oblicza staroœci. Warszawa 1979.
s.10-11
6) Bee. H. Psychologia rozwoju cz³owieka. Poznañ
1998.  s.545
7) Tam¿e. s.5
8) Wroczyñski. R. Pedagogika spo³eczna. Warszawa
1985. s. 306
9) Klonowicz. S. J. Oblicze … s.9

10) Bee H. Psychologia...s.545
11) Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia siê. Po-
znañ 2000. s.15
12) Susu³owska M. Psychologia starzenia siê i staroœci.
Warszawa 1989. S.6
13) Przyszczypkowski K. Zmiana spo³eczna a kompe-
tencje edukacyjne doros³ych. Koszalin 1995. s.62
14) Rogers C. R. Sposób…s.110
15) Samotnoœæ i osamotnienie. Pod red. M. Szyszko-
wskiej. Warszawa 1988. s.30
16) Tam¿e. s.104
17)Tischner J. Myœlenie wed³ug wartoœci. Kraków
2005. s.47

Dydaktyka

Justyna Kubiak
Szko³a Podstawowa nr 2
w Lesznie

Z pocz¹tkiem roku szkolnego 2004/2005
wprowadziliœmy w naszej szkole nowy autorski pro-
gram nauczania jêzyka polskiego. Nosi tytu³ „Radoœæ
czytania”. Jego autorkami s¹ Justyna Kubiak i Honora-
ta Hy¿yk.  Otwiera go motto:

„Za pomoc¹ ksi¹¿ek wielu staje siê ludŸmi uczonymi,
nawet poza szko³¹, bez ksi¹¿ek nikt zaœ nie wy-
kszta³ci siê nawet w szkole.”

Jan Amos Komeñski

Program, opieraj¹cy siê na „Podstawie progra-
mowej jêzyka polskiego” MEN i poszerzony o treœci
œcie¿ki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”,
powsta³ po analizie istniej¹cych programów, w wyniku
wieloletnich doœwiadczeñ w pracy z uczniami szko³y
podstawowej.

Autorki k³ad¹ w nim nacisk na kszta³cenie
umiejêtnoœci kluczowych uczniów oraz wyposa¿enie
ich w konieczn¹ do dalszej nauki i potrzebn¹ w ¿yciu

wiedzê. Chc¹ jednak, aby odbywa³o siê to g³ównie po-
przez obcowanie z literatur¹ – czytan¹ samodzielnie i
przez nauczyciela oraz na podstawie innych tekstów ku-
ltury. Codziennie zaczynaj¹ lekcje jêzyka polskiego od
10-15 min. g³oœnego czytania. Stawiaj¹ na czytanie, po-
niewa¿ rozwija ono jêzyk, który jest podstawowym na-
rzêdziem myœlenia, poszerza wiedzê ogóln¹, uczy
myœlenia i poprawia koncentracjê, rozwija wyobraŸniê,
rozbudza ciekawoœæ œwiata, kszta³tuje poczucie moral-
noœci, daje mo¿liwoœæ prze¿ywania ró¿nych emocji, po-
kazuje wzory do naœladowania, a wreszcie wyrabia
nawyk czytania i zdobywania wiedzy przez ca³e ¿ycie,
co w dzisiejszych czasach wydaje siê byæ bardzo wa¿ne.
Tym bardziej, ¿e iloœæ informacji i wiedzy stale roœnie.
Kto nie czyta, nie nad¹¿y za zmianami we wspó³czes-
nym œwiecie, a z badañ wynika, ¿e ponad po³owa Pola-
ków w ogóle nie czyta.1

Wprowadzenie autorskiego programu naucza-
nia jêzyka polskiego to nie jedyne dzia³anie w tym kie-
runku. Od lat bowiem w³¹czamy siê w akcjê „Ca³a
Polska czyta dzieciom” i np. czytamy dzieciom
popo³udniami albo podczas „godziny czytania”, kiedy
wszyscy nauczyciele czytaj¹ dzieciom swoje ulubione
ksi¹¿ki z dzieciñstwa. Organizujemy wycieczki do bib-
lioteki miejskiej na lekcje biblioteczne, wystawy i spot-
kania z twórcami ksi¹¿ek dla dzieci (np. z Joann¹ Olech,

„Radoœæ czytania”
w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie
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Grzegorzem Kasdepke), konkursy czytelnicze (najczê-
œciej miêdzyklasowe i wtedy bierze w nich udzia³ wiê-
kszoœæ uczniów z klasy) np. „O czym pisa³ starszy pan,
który zwa³ siê Brzechwa Jan?”, podchody czytelnicze
„Kto czyta, nie b³¹dzi” i wieczory poezji (np. „Ksiê¿y-
cowy wieczór poezji K.I. Ga³czyñskiego”, Wieczór po-
ezji A. .Mickiewicza, leszczyñskich poetów).
Uroczyœcie obchodzimy „Imieniny Biblioteki” 24. paŸ-
dziernika i urodziny s³ynnych twórców literatury dla
dzieci (np. z okazji 200-rocznicy urodzin H. Ch. Ande-
rsena by³ konkurs dla klas IV, inscenizacja „Ksiê¿niczki
na ziarnku grochu” i wystawa) oraz bohaterów literac-
kich (Kubusia Puchatka czy Ani z Zielonego Wzgórza).
JeŸdzimy do teatru na przedstawienia na podstawie zna-
nych utworów literackich (ostatnio byliœmy na „Dziew-
czynce z zapa³kami” i „Ksiêdze d¿ungli”). Od lat
bierzemy aktywny udzia³ w akcji „uwalniania ksi¹¿ek”
organizowanej przez Miejska Biblioteka Publiczn¹.
Wiele dzieje siê w szkolnej bibliotece. Przede wszy-
stkim na pocz¹tku roku szkolnego uczniowie klas pier-
wszych maj¹ „Pasowanie na Czytelnika”, a w
wyznaczonych terminach systematycznie odbywa siê
g³oœne czytanie.

Dzieci chêtnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê im-
prez i coraz czêœciej domagaj¹ siê g³oœnego czytania
albo prosz¹, by namówiæ do tego ich rodziców. Przy-
chodz¹ rodzice i mówi¹: „Wreszcie dziêki temu , ¿e
czytam dzieciom, wróci³am (-em) do czytania. Czekam
na te chwile tak samo jak dzieci”. A przecie¿ przyk³ad
dzia³a najlepiej... Mamy zatem w planach stworzenie
Klubu Czytaj¹cych Rodziców..

W dobie rozleniwienia dzieci powszechnym
dostêpem do telewizji i komputera oraz korzystania z
nich w sposób niekontrolowany chcemy pokazaæ, ¿e
kontakt z literatur¹ przynosi wiêcej korzyœci i przyje-
mnoœci, a ze œrodków audiowizualnych mo¿na korzy-
staæ w sposób rozwa¿ny i m¹dry. Pragniemy wychowaæ
œwiadomych czytelników, telewidzów i u¿ytkowników
komputera.

Staramy siê propagowaæ czytanie dzieciom
wœród rodziców. Uœwiadamiamy Im, ¿e jest to sposób
równie¿ na budowanie mocnych wiêzi emocjonalnych,
uczenie wartoœci moralnych, zrozumienie siebie i in-
nych. T³umaczymy, jak wa¿na w ¿yciu jest umiejêtnoœæ
czytania. Przygotowaliœmy wskazówki dla rodziców,

„Æwicz z dzieckiem”, które pokazuj¹, jak æwiczyæ w
ró¿nych sytuacjach codziennych. W ka¿dym roku szko-
lnym organizujemy spotkania dla Rodziców, na których
wspólnie z dzieæmi namawiamy ich do czytania swoim
pociechom

Na pocz¹tku roku szkolnego 2004/2005
przyst¹piliœmy do akcji edukacyjnej organizowanej
przez „Gazetê Wyborcz¹” i Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Patronat nad programem, nazwanym „Czy-
tam”, objê³a Wis³awa Szymborska.

Po ustaleniu, jakie s¹ metody uczenia umiejêt-
noœci czytania na ró¿nych przedmiotach, próbowaliœmy
zbadaæ, które z nich stosujemy z powodzeniem, które
zbyt rzadko lub wcale. Potem wypracowaliœmy plan
dzia³añ zwi¹zanych z upowszechnianiem tych metod
wœród wszystkich nauczycieli naszej szko³y. Na
bie¿¹co informowaliœmy o naszej pracy uczniów i ich
rodziców. Nastêpnie opracowaliœmy projekty zajêæ
kszta³c¹cych umiejêtnoœæ czytania ze zrozumieniem.
Po ich przeprowadzeniu zamieœciliœmy w grudniu czte-
ry sprawdzone scenariusze zajêæ na stronach interneto-
wych (www.gazeta.pl/klasa). Zosta³y one
zrecenzowane przez cztery inne szko³y – uczestniczki
programu. Musia³y zyskaæ przynajmniej trzy pozytyw-
ne recenzje (i zyska³y je, by³y nawet nominowane do
wyró¿nienia). My równie¿ recenzowaliœmy prezentacje
innych szkó³, w sumie by³o ich 16.

Certyfikat potwierdzaj¹cy otrzymanie spraw-
noœci „Nasza szko³a uczy czytaæ” otrzymaliœmy w lu-
tym 2005 roku. Jako jedyna szko³a w Lesznie!

Kampania spo³eczna „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom” nawo³uje: „Jeœli chcemy ¿yæ w kraju m¹drych,
uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by
codziennie g³oœne czytanie sta³o siê prioryte-
tem(...)”.2 Podpisujemy siê pod tym has³em i staramy
siê wprowadziæ je w ¿ycie.

1) Ty³a A. „Czy mo¿na zachêciæ dzieci do czytania?”,
Biblioteka w Szkole,12/2003,s.6
2) www.calapolskaczytadzieciom.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
serdecznie zaprasza dyrektorów

,,Klubu Dyrektora Szko³y” i ,,Klubu Dyrektora Przedszkola”
4 czerwca 2009 r. na spotkanie z dr. Antonim Je¿owskim.

Temat spotkania:

Niektóre problemy zwi¹zane z finansowaniem
zadañ oœwiatowych
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Bo¿ena Roszak
CDN w Lesznie
PWSZ w Lesznie

Szko³a nie musi byæ nudna, szko³a nie musi
byæ miejscem oczekiwania na dzwonek, na odpytywa-
nie, szko³a nie musi byæ miejscem na „ wæwiczenie w
kulturê pozornego wysi³ku” (Kwieciñski), a jednak ze
zbli¿aj¹cym siê koñcem roku szkolnego wielu uczniów
twierdzi, ¿e taka w³aœnie by³a szko³a anno domini
2008/09.

Co takiego powoduje, ¿e po okresie transfor-
macji ustrojowej oraz „wyzwoleniu z obowi¹zku jedna-
kowego myœlenia i technologicznego projektowania
ludzkich zachowañ” (Klus – Stañska) w dydaktyce
szkolnej zasz³o najmniej przekszta³ceñ ?

W miejsce koniecznej aktualizacji i zmiany
najczêœciej dochodzi do pozorowania rozwi¹zañ, pozo-
rowania poprawy jakoœci pracy szko³y, pozorowania
osi¹gniêæ uczniów, tworzenia mitów o podmiotowym
traktowaniu , oraz wmawianiu nauczycielom jak bardzo
poprawiaj¹ siê warunki, w których funkcjonuj¹. A prze-
cie¿ niezmiennie od lat dobre efekty kszta³cenia w du¿ej
mierze zawdziêcza siê nieustannie poszerzaj¹cej siê
sferze korepetycji oraz kursów dostêpnych tylko lepiej
sytuowanym materialnie.Tym, którym obiecywano wy-
równanie szans rozwojowych , zosta³a tylko pog³êbia-
na dyskryminacja edukacyjna i brak jakiejkolwiek
oferty.

Dydaktyka jest te¿ nauk¹, która bada, co dzieje
siê w klasie szkolnej, jak uczy siê uczeñ w warunkach
zaoferowanego mu nauczania, kim siê staje i czym jest
jego wiedza, do czego mu s³u¿y i có¿ z tych badañ wy-
nika, ¿e uruchomiony jest potê¿ny i efektywny program
ukryty – kszta³tuj¹cy niechêæ do szko³y.

Polska szko³a ,,produkuje wielu ludzi z pro-
blemami”, ludzi, którzy nie potrafi¹ sobie radziæ w sytu-
acji trudnej, czêsto wycofuj¹ siê z walki o miejsca
pracy, biernie poddaj¹ siê wykluczeniu spo³ecznemu,
kulturowemu, ekonomicznemu. Spo³ecznoœci lokalne
nie czuj¹ jeszcze odpowiedzialnoœci za to, ¿e tak w³aœ-
nie jest. Ma³e nak³ady na edukacjê na wychowanie daj¹
o sobie znaæ. Pozbawieni domu, pozbawieni pracy
sk¹dœ siê przecie¿ bior¹, w jaki sposób spo³ecznoœci lo-
kalne wspieraj¹ szko³ê, by wychowa³a ludzi, którzy
bêd¹ sobie samodzielnie radziæ w ¿yciu i bêd¹ szczêœli-
wi? W przesz³oœci osoby, które stosunkowo Ÿle radzi³y
sobie ze szkoln¹ dydaktyk¹, opuszczaj¹c szko³ê bez
trudu znajdywa³y pracê daj¹c¹ im dobre utrzymanie. Te

czasy jednak minê³y i minê³y czasy w¹skiego szkolenia
zawodowego.

Od wmawiania spo³eczeñstwu, jak bardzo
dbamy o wykszta³cenie dzieci, poprawiamy pracê
szkó³, warunki lokalowe, bazê dydaktyczn¹ wspieramy
rodziców w wychowaniu, przestrzegamy praw
cz³owieka, jak uczymy uczniów radziæ sobie z zacho-
waniami agresywnymi, jak rozwijamy zdolnoœci, niwe-
lujemy trudnoœci i w ogóle robimy wszystko, by nasi
uczniowie byli wspania³ymi ludŸmi - nic siê nie zmie-
ni, bo jak mówi¹ ludzie od mówienia o cukrze herbata
nie staje siê s³odsza.

Zaskakuj¹ce jest to, ¿e po tylu ju¿ latach
zmian ustrojowych, zaakceptowaniu pluralizmu dyda-
ktycznego, realizowanych reformach oœwiatowych i
wreszcie szansie na mo¿liwoœci samodzielnego myœle-
nia ludzie kupuj¹ te slogany i nie ¿¹daj¹, by zgodnie z
ich uprawnieniami - szko³a, spo³ecznoœci lokalne i
w³adze samorz¹dowe robi³y co do nich nale¿y. Niestety
nauczyciele w wiêkszoœci ulegaj¹ tak jak i rodzice men-
talnemu zniewoleniu i prawie s¹ sk³onni uwierzyæ w to
,¿e w przepe³nionych klasach z grup¹ uczniów, z któ-
rych ka¿dy jest indywidualnoœci¹ naprawdê umo¿liwia
siê im  wszechstronny rozwój.

Ci¹gle jeszcze jesteœmy naiwnie dumni z
tego, ¿e nasi uczniowie wiedz¹ du¿o nie dostrzegaj¹c do
czego im ta wiedza s³u¿y i czy dziêki niej s¹ lepszymi
ludŸmi, lepiej rozumiej¹cymi siebie, buduj¹cymi kon-
struktywne relacje miêdzyludzkie, wspieraj¹cymi siê
wzajemnie, czy staj¹ siê ludŸmi o których mo¿na po-
wiedzieæ:  „homo homini lupus est.”

Prawie ca³kowicie nieobecne jest w naszej
szkole myœlenie w kategoriach inteligencji wielorakich
Gardnera. Odkrycia Gardnera maj¹ ogromne znaczenie
dla planowania dydaktycznego. Nauczyciele znaj¹ teo-
riê co jednak z praktyk¹? Zdecydowanie czêœciej doce-
niaj¹ i nagradzaj¹ inteligencjê logiczno - matematyczn¹
co powoduje, ¿e inne typy inteligencji s¹ dyskrymino-
wane a co za tym idzie i uczniowie, którzy nie s¹ logicz-
no - matematyczni.

Nauczyciele, wydaje siê, ci¹gle boj¹ siê wizy-
tacji, nalotów ze strony rodziców , rodzice – obawiaj¹
siê konsekwencji ewentualnych interwencji w sprawie
w³asnych dzieci, a jedni i drudzy mog¹ powiedzieæ so-
bie wszystko co wa¿ne, by pomóc dziecku, tylko, w
sposób nie naruszaj¹cy niczyjej godnoœci. Wszechobe-
cny brak zaufania i poczucie niemocy obezw³adnia bar-
dzo szybko tych, którzy podjêli próbê zmiany.
Dowiaduj¹ siê oni (i nauczyciele i rodzice i uczniowie),
¿e lepiej zostawiæ wszystko jak jest , bo najwa¿niejsze,
by na przys³owiowym papierze siê zgadza³o.
Ucz¹c wychowujemy - dydaktyki nie da siê oddzieliæ
od wychowania, modelujemy zachowania oraz sposo-

Szko³a nie musi byæ nudna
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by radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach i z ró¿nymi lu-
dŸmi. Co wiêc robiæ, by uczniowie i nauczyciele nie
byli zniewoleni mentalnie i nie ulegali pozorowanym
dzia³aniom, by domagali siê godziwych warunków pra-
cy.

Dobrze by³oby w procesie dydaktyczno – wy-
chowawczym :

ü szanowaæ i domagaæ siê respektu
ü pomagaæ w nauce myœlenia
ü dawaæ szansê na samodzielne krytyczne my-

œlenie
ü pomóc w zrozumieniu uczniom, ale i sobie,

na czym polega bycie odpowiedzialnym
ü zachowaæ równowagê miêdzy niezale¿noœci¹

i kontrol¹
ü pomagaæ sobie wzajemnie w rozwijaniu pozy-

tywnego rozumienia siebie

ü i byæ wiarygodnym
Szko³a nie musi byæ miejscem oczekiwania na wakacje
- dobrze jednak widzieæ cel - niech wiêc zbli¿aj¹cy siê
koniec roku szkolnego usprawiedliwi to  oczekiwanie.

Opracowano na podstawie :
1.Paradygmaty wspó³czesnej dydaktyki (red.) D. Klus -
Stañska, M. £ojko, L. Hur³o, 2009
2.A co mi zrobisz - od chaosu do wspó³pracy w klasie
S.Rockwell, 2008

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Zawartoœæ:

1. Dwie zmiany ustawy o systemie oœwiaty.
2. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy o systemie oœwiaty –
trzy nowe rozporz¹dzenia i jedna zmiana.
3. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela –
jedno nowe rozporz¹dzenie.

I. Zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.

1. Sejm uchwali³:
w dniu 19 grudnia 2008 roku ustawê o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym usta-
wy o systemie oœwiaty). Jest to dwudziesta druga zmia-
na tekstu ustawy o systemie oœwiaty po og³oszeniu
tekstu jednolitego w 2004 roku. Wesz³a w ¿ycie w dniu
1 lutego 2009 roku.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ca z ustawy
zmieniaj¹cej:
Zawiera zmiany w art. 70b ust. 8, 9 i 10 ustawy o syste-
mie oœwiaty:
1. dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odocianych
pracowników nie jest ju¿ finansowane w ramach dotacji
celowej na zadania w³asne gmin, lecz ze œrodków Fun-
duszu Pracy,
2. œrodki na ten cel s¹ przekazywane na wyodrêbniony
rachunek bankowy urzêdu wojewódzkiego,
3. wojewoda otrzymane œrodki na dofinansowanie ko-
sztów kszta³cenia m³odocianych pracowników przeka-
zuje na wyodrêbniony rachunek bankowy gmin..

Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami
w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i 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 i nr 249, poz.
2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr
227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz.
542; nr 115, poz. 791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz.
1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416 i nr
145, poz. 917, nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618;
2009 r. nr 6, poz. 33),

• art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
6, poz. 33).

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE

– NIE TYLKO OŒWIATOWYM
do 15 marca 2009 r.
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2. Sejm uchwali³:
w dniu 23 stycznia 2009 roku uchwali³ ustawê o woje-
wodzie i administracji rz¹dowej w województwie (w
tym zmianê ustawy o systemie oœwiaty). Jest to dwu-
dziesta trzecia zmiana tekstu ustawy o systemie oœwia-
ty po og³oszeniu tekstu jednolitego w 2004 roku.
Wesz³a w ¿ycie w dniu 1 kwietnia 2009 roku..

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie, wynikaj¹ca z ustawy
zmieniaj¹cej:
Zawiera zmianê w art. 30 ust. 1 ustawy o systemie
oœwiaty:
Po tej zmianie kuratora oœwiaty powo³uje i odwo³uje
wojewoda, za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw
oœwiaty i wychowania. W przypadku odwo³ania kurato-
ra oœwiaty wojewoda, z dniem odwo³ania kuratora, po-
wierza pe³nienie jego obowi¹zków wicekuratorowi
oœwiaty.

Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmiana-
mi w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i 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 i nr 249,
poz. 2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz.
1532 i nr 227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr
80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr
180, poz. 1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz.
416, nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz.
1618; 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206),

• art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-
dzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz.
U. nr 31, poz. 206).

II. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.

1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 23 grudnia 2008 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó³.
Przepis wszed³ w ¿ycie 30 stycznia 2009 roku i zastêpu-
je stopniowo po 1 wrzeœnia 2009 roku rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkó³ (Dz. U. nr 51, poz. 458, ze zmia-
nami w Dz. U. z 2003 r. nr 210, poz. 2041; 2005 r. nr 19,
poz. 165; 2006 r. nr 228, poz. 1669; 2007 r. nr 157, poz.
1100 i nr 171, poz. 1211; 2008 r. nr 159, poz. 992).

Najwa¿niejsze uregulowania w rozporz¹dzeniu, okre-
œla:
1. podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach
podstawowych oraz innych form wychowania przed-

szkolnego – do zastosowania we wszystkich grupach
wiekowych pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010;
2. podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego dla:
• szkó³ podstawowych – do zastosowania w klasach I

pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010,
• uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym w szko³ach podstawo-
wych i gimnazjach – do zastosowania pocz¹wszy od
roku szkolnego 2009/2010,

• gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, których
ukoñczenie umo¿liwia przyst¹pienie do egzaminu
maturalnego – do zastosowania w klasach I gimna-
zjum pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010, w
klasach I liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilo-
wanych i techników pocz¹wszy od roku szkolnego
2012/2013, w klasach I uzupe³niaj¹cych liceów ogól-
nokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych
pocz¹wszy od roku szkolnego 2015/2016,

• zasadniczych szkó³ zawodowych – do zastosowania
w klasach I pocz¹wszy od roku szkolnego
2012/2013,

• szkó³ policealnych – do zastosowania pocz¹wszy od
roku szkolnego 2009/2010,

• szkó³ specjalnych przysposabiaj¹cych do pracy dla
uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi – do zastoso-
wania pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010;

3. przepisy rozporz¹dzenia nie dotycz¹ kszta³cenia
dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w
stopniu g³êbokim;
4. w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci szko³y, w:
• roku szkolnym 2009/2010-2013/2014 w klasach

IV-VI szko³y podstawowej,
• roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i

III gimnazjum,
• pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszy-

stkich klasach liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum
profilowanego i technikum oraz zasadniczej szko³y
zawodowej,

w których stosuje siê dotychczasow¹ podstawê progra-
mow¹ kszta³cenia ogólnego, dyrektor szko³y, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo¿e
postanowiæ o stosowaniu dla przedmiotów: jêzyk obcy
nowo¿ytny, wychowanie fizyczne i etyka nowej podsta-
wy programowej kszta³cenia ogólnego dla tych szkó³.

Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.
17).

2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 12 stycznia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
w sprawie podstaw programowych kszta³cenia w dzie-
siêciu kolejnych zawodach objêtych klasyfikacj¹ zawo-
dów szkolnictwa zawodowego, stanowi¹c¹ za³¹cznik
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do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 ze
zmian¹ w: 2008 r. nr 144, poz. 903). Rozporz¹dzenie
wesz³o w ¿ycie 13 lutego 2009 roku.
Najwa¿niejsze uregulowania w rozporz¹dzeniu, okre-
œla:
Okreœlono podstawy programowe kszta³cenia w nastê-
puj¹cych dziesiêciu  zawodach:
1. garbarz skór - symbol cyfrowy 744[03],
2. kelner - symbol cyfrowy 512[01],
3. kowal - symbol cyfrowy 722[04],
4. lakiernik - symbol cyfrowy 714[03],
5. mechanik automatyki przemys³owej i urz¹dzeñ pre-
cyzyjnych - symbol cyfrowy 731[01],
6. monter-elektronik - symbol cyfrowy 725[01],
7. monter mechatronik - symbol cyfrowy 725[03],
8. operator urz¹dzeñ przemys³u chemicznego - symbol
cyfrowy 815[01],
9. technik informacji naukowej - symbol cyfrowy
348[03],
10. technik obuwnik - symbol cyfrowy 311[25].
Podstawy programowe zosta³y umieszczone w
za³¹cznikach (nr 1 – 10) do rozporz¹dzenia.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programo-
wych kszta³cenia w zawodach: garbarz skór, kelner,
kowal, lakiernik, mechanik automatyki prze-
mys³owej i urz¹dzeñ precyzyjnych, monter-elektro-
nik, monter mechatronik, operator urz¹dzeñ
przemys³u chemicznego, technik informacji nauko-
wej i technik obuwnik (Dz. U. nr 15, poz. 82).

3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 3 lutego 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci. Przepis wszed³ w ¿ycie 20 lutego 2009
roku i wype³ni³ lukê po rozporz¹dzeniu Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w spra-
wie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci (Dz. U. nr 68, poz. 587), które utraci³o moc z
dniem 24 maja 2007 r. na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
nr 80, poz. 542.

Najwa¿niejsze uregulowania w rozporz¹dzeniu, okre-
œla:
1. cel wspomagania, którym jest - pobudzanie psycho-
ruchowego i spo³ecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepe³nosprawnoœci do podjêcia nauki w
szkole,
2. kwalifikacje wymagane od osób prowadz¹cych
wczesne wspomaganie (zespó³ wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka tworz¹ osoby posiadaj¹ce przygo-
towanie do pracy z ma³ymi dzieæmi o zaburzonym
rozwoju psychoruchowym),

3. formy wspó³pracy z rodzin¹ dziecka przy realizacji
indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
4. organizacjê zajêæ wczesnego wspomagania - wy-
miar od 4 do 8 godzin w miesi¹cu, prowadzonych indy-
widualnie z dzieckiem i jego rodzin¹ (tylko w
przypadku dzieci, które ukoñczy³y 3 rok ¿ycia, zajêcia
mog¹ byæ prowadzone w grupach licz¹cych 2 lub 3
dzieci, z udzia³em ich rodzin),
5. miejsce organizacji zajêæ - w przedszkolu, w szkole
podstawowej (tak¿e w specjalnych), w oœrodkach spe-
cjalnych, w publicznej poradni psychologiczno – peda-
gogicznej (tak¿e w poradni specjalistycznej), je¿eli
maj¹ one mo¿liwoœæ realizacji wskazañ zawartych w
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka; zajêcia mog¹ byæ prowadzone tak¿e w domu
rodzinnym, dotyczy to w szczególnoœci dzieci, które nie
ukoñczy³y 3 roku ¿ycia.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23 poz. 133).

4. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 20 lutego 2009 roku podpisa³a, rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do in-
nych. Przepis, w g³ównej mierze porz¹dkuj¹cy, wszed³
w ¿ycie 13 marca 2009 roku.
Najwa¿niejsze zmiany w rozporz¹dzeniu:
1. do ponadgimnazjalnych szkó³ specjalnych oraz do
oddzia³ów specjalnych w szko³ach ponadgimnazjal-
nych, integracyjnych szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz oddzia³ów integracyjnych w szko³ach ponad-
gimnazjalnych przyjmuje siê, na wniosek rodziców,
absolwentów odpowiednich typów szkó³ posiadaj¹cych
orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, wydane
przez zespó³ orzekaj¹cy dzia³aj¹cy w publicznej porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, oraz absolwentów pe³nospra-
wnych;
2. w procesie rekrutacji uczniów do szkó³ ponad-
gimnazjalnych uwzglêdnia siê szczególne osi¹gniêcia
ucznia wymienione na œwiadectwie ukoñczenia gimna-
zjum, zw³aszcza uzyskanie œwiadectwa ukoñczenia gi-
mnazjum z wyró¿nieniem;
3. w przypadku kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjê-
cie do klasy pierwszej szkó³ ponadgimnazjalnych na
podbudowie gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010
- 2011/2012, w przypadku rekrutacji nie bierze siê pod
uwagê wyników uzyskanych za czêœæ trzeci¹ egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum, dotycz¹c¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci z zakresu
jêzyka obcego nowo¿ytnego.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i try-
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bu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz.
U. nr 26, poz. 232 ze zmian¹ w 2009 r. nr 31, poz.
208).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 12 marca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w któ-
rych mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿sze-
go wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia
nauczycieli. Przepis wejdzie w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009
roku i zast¹pi rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 10 wrzeœnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczy-
cieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿-
na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego
wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia na-
uczycieli (Dz. U. nr 155, poz. 1288 ze zmian¹ w 2004 r.
nr 122, poz. 1290).

Najwa¿niejsze uregulowania w rozporz¹dzeniu:
W nowym rozporz¹dzeniu :
1. nie ma mo¿liwoœci uznania ukoñczonego kierunku
(specjalnoœci) studiów za zbli¿ony do nauczanego
przedmiotu (prowadzonych zajêæ) – skutek wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r.,
2. wymagania kwalifikacyjne oparto o koniecznoœæ
ukoñczenia:
a) studiów wy¿szych na kierunku (specjalnoœci) zgod-
nym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi za-
jêciami lub
b) studiów wy¿szych na kierunku, którego zakres okre-
œlony w standardzie kszta³cenia dla danego kierunku w
grupie treœci podstawowych i kierunkowych obejmuje
treœci nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajêæ.
3. podniesiono wymagania kwalifikacyjne w stosunku
do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szko³ach
zawodowych – dot¹d wystarcza³o wykszta³cenie na po-
ziomie zak³adu kszta³cenia nauczycieli, obecnie na-
uczyciel zasadniczej szko³y zawodowej musi
legitymowaæ siê wykszta³ceniem co najmniej wy¿szym
zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym,
4. ustalono na nowo kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkó³
podstawowych - posiada je osoba, która ukoñczy³a stu-
dia wy¿sze na kierunku pedagogika w specjalnoœci
przygotowuj¹cej do pracy z dzieæmi w wieku przed-
szkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania
na wczesnym etapie edukacyjnym ma równie¿ osoba,
która legitymuje siê dyplomem ukoñczenia zak³adu
kszta³cenia nauczycieli w specjalnoœci przygotowuj¹cej
do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym lub wczes-
noszkolnym.
5. dookreœlono wymagania kwalifikacyjne wobec na-
uczycieli i wychowawców wszystkich typów i rodza-

jów placówek i szkó³ specjalnych z podzia³em na nie-
pe³nosprawnoœci uczniów, a tak¿e kwalifikacje do pro-
wadzenia zajêæ wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od momentu wykrycia niepe³nosprawnoœci do
rozpoczêcia nauki w szkole.
6. ustalono, ¿e zgodnie z nowymi przepisami, kwalifi-
kacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy
w œwietlicy szkolnej i internacie bêdzie posiadaæ tak¿e
osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w danym typie szko³y, natomiast stano-
wisko wychowawcy w szkolnym schronisku
m³odzie¿owym bêdzie mog³a zajmowaæ osoba, która
ukoñczy³a studia wy¿sze na dowolnym kierunku (spe-
cjalnoœci), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
lub która ukoñczy³a zak³ad kszta³cenia nauczycieli w
dowolnej specjalnoœci.
7. okreœlono kwalifikacje do prowadzenia zajêæ eduka-
cyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w
szko³ach i placówkach oœwiaty (przepis wchodzi w ¿y-
cie z dniem 1 wrzeœnia 2010 r.) - bêdzie mia³a osoba,
która legitymuje siê zaœwiadczeniem potwierdzaj¹cym
posiadanie przygotowania do prowadzenia zajêæ eduka-
cyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzy-
skanym ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o
Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr
191, poz. 1410, z póŸn. zm.),
8. bardzo szczegó³owo uregulowano kwalifikacje wy-
magane do zajmowania stanowiska nauczyciela – psy-
chologa, nauczyciela – pedagoga, nauczyciela –
logopedy i nauczyciela – doradcy zawodowego w
szko³ach i placówkach systemu oœwiaty.
9. zaktualizowano w za³¹czniku listê egzaminów uzna-
wanych przez MEN za potwierdzenie odpowiedniej
znajomoœci jêzyka obcego.
10. potwierdzono, ¿e nauczyciele zatrudnieni w dniu
wejœcia w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia:
a) na podstawie mianowania, którzy spe³niali wymaga-
nia kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowuj¹ nabyte kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela,
b) którym na podstawie dotychczasowych przepisów
uznano ukoñczony kierunek (specjalnoœæ) studiów za
zbli¿ony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowa-
dzonych zajêæ, zachowuj¹ nabyte kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w danym typie szko³y
lub rodzaju placówki.

Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

12 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych kwalifi-
kacji wymaganych od nauczycieli oraz okreœlenia
szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ na-
uczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub
ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nauczycieli (Dz. U.
nr 50 poz. 400).
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