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Szanowni Pañstwo!

Zawodowe ¿ycie nauczy-
ciela staje siê coraz bardziej trudne
ze wzglêdu na zmiany w spo³ecznym
postrzeganiu nauczycieli a zmiany
kulturowe i cywilizacyjne. Oczeki-
wania wobec nauczycieli bywaj¹
coraz wiêksze, coraz wiêcej proble-
mów wychowawczych staje siê co-
dzienn¹ udrêk¹. Czêsto wiêcej o
tych sprawach mo¿na siê dowie-
dzieæ z mediów ni¿ wystêpuj¹ one w
rzeczywistoœci. Ratunkiem dla na-
uczycieli staj¹ dzia³ania prewencyj-
ne,jakie szko³a podejmuje dla
zminimalizowania z³ych od-
dzia³ywañ wychowawczych. Na-
uczyciele miêdzy innymi podnosz¹
swoje kompetencje wychowawcy,
uczestnicz¹c w szkoleniach. Refle-
ksje i materia³y z takiego szkolenia
przedstawia artyku³ Krystyny Dzi-
kowskiej, która na przyk³adzie fo-
rum pedagogicznego, jakie odby³o
siê w Zespole Szkó³ Ekonomicznych
w Lesznie pokazuje mo¿liwoœci
zmian dla nauczycieli. Zasadnicz¹
spraw¹ jest przyjêcie asertywnego
stylu bycia. Pozwala to przede
wszystkim na nieagresywn¹ komu-
nikacjê zarówno z uczniami, jak i

rodzicami. Otwartoœæ w stosunkach
interpersonalnych, partnerstwo,
wspieranie pomys³ów, uwzglêdnia-
nie potrzeb i mo¿liwoœci oraz kon-
struktywne kierowanie to cechy
asertywnego zachowania nauczy-
ciela. O cechach dobrego nauczy-
ciela traktuje kolejny artyku³
autorstwa Janiny Piotrowskiej, któ-
ra wskazuje na rozbudzanie moty-
wacji w wychowankach, umie-
jêtnoœæ przekazywania wiedzy, cier-
pliwoœæ, ¿yczliwoœæ sprawiedliwoœæ,
bezstronnoœæ. Nauczyciel powinien
pomagaæ uczniom w rozpoznawaniu
ich emocji, szanowaæ ich indywidu-
alnoœæ, pomagaæ w osi¹ganiu sukce-
su. Autorka zwraca szczególn¹
uwagê na œwiat wartoœci, którymi
powinno ¿yæ dziecko.

Ponadto zamieszczamy
zmiany prawne istotne dla oœwiaty
oraz sprawozdania z przeprowadzo-
nych w CDN zajêæ w ramach Gran-
tów Wielkopolskiego Kuratora
Oœwiaty.

¯yczymy ciekawej lektury.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Zaproszenie  do udzia³u w Projekcie Comenius Regio

Przeciwdzia³anie i zapobieganie wagarom
i przedwczesnemu koñczeniu nauki

Spotkanie robocze (31.01. 2011 – 04.02.2011)

Do udzia³u w projekcie zaproszeni zosta-
li przez Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu: Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
Gimnazjum nr 4 w Lesznie, Szko³a Podstawowa nr
13 w Lesznie.

Goœci z Kordoby w Hiszpanii powita³a
Pani Arleta Nowak, Dyrektor Departamentu Edu-
kacji i Nauki przy Urzêdzie Marsza³kowskim w
Poznaniu. W Ratuszu Miasta Leszna z delegacj¹
spotkali siê Prezydent Miasta Leszna Tomasz Ma-
lepszy i Wiceprezydent Miasta Leszna Grzegorz
Rusiecki.
Delegacja hiszpañska odwiedzi³a CDN, Gimna-
zjum nr 4, Szko³ê Podstawow¹ nr 13.
Celem spotkania by³o stworzenie wspólnego pro-
gramu pracy.

Niektóre ze szkó³ w Cordobie osi¹gnê³y
ju¿ znacz¹ce efekty w podnoszeniu szkolnej frekwencji. S¹ one wynikiem wspólnych dzia³añ: rodziców, szko³y,
s³u¿b spo³ecznych.

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant CDN Leszno
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Wychowanie

Krystyna Dzikowska
nauczyciel doradca

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

(Opracowanie sporz¹dzono na podstawie mate-
ria³ów z Forum Pedagogicznego w Zespole Szkó³
Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeñskiego w
Lesznie )

Motto: „Byæ asertywnym to zaistnieæ. Nie byæ do-
skona³ym. Ujawniaæ przed innymi nasze s³aboœci,
irracjonalne emocje, opinie, osobliwe preferencje,
niewyt³umaczalne upodobania, niezrozumia³e ma-
rzenia i zwyk³e, ludzkie ja. Zaistnieæ. Nie tak, by
inni siê przed nami k³aniali lub ukrywali, ale tak,
by sami tak¿e zechcieli zaistnieæ. Takie podejœcie
uznaje prawo ka¿dego cz³owieka do tego, by by³
równie irracjonalnie myœl¹cy, niedoskona³y i ludz-
ki, jak my.”

Randy J.Paterson

W dniach 15 i 16 listopada 2010 roku w Zespole Szkó³
Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesz-
nie, Oœrodek szkoleniowy Instytutu Badañ w Oœwiacie
zorganizowa³ w ramach Forum Pedagogicznego war-
sztaty metodyczne pt. „Rodzic jako trudny klient
szko³y”. Program szkolenia obejmowa³ wiele intere-
suj¹cych zagadnieñ, takich jak: budowanie relacji i kon-
takty z rodzicami w celu zapobiegania sytuacjom
trudnym i brakiem wspó³pracy, kategorie trudnych ro-
dziców, indywidualne kompetencje komunikacyjne
umo¿liwiaj¹ce prowadzenie trudnych rozmów, plano-
wanie spotkania z trudnym rodzicem, techniki i inter-
wencje w sytuacjach trudnych, rola wsparcia i
wspó³pracy za strony œrodowiska szkolnego , wykorzy-
stanie indywidualnych zasobów w pracy z trudnym ro-
dzicem.
Byæ mo¿e wskazówki i rady jakie otrzymali nauczyciele
ZSE podczas tego szkolenia, pomog¹ równie¿ innym
nauczycielom we wspó³pracy z trudnym rodzicem.
Sk¹d siê bior¹ trudni rodzice ?
Dziœ nauczyciele nie s¹ ju¿ tak szanowani i nie budz¹ re-
spektu wœród rodziców z powodu swojej wiedzy i pozy-
cji spo³ecznej jak kiedyœ. Nauczyciele musz¹ pozyskaæ
szacunek rodziców star¹ metod¹: zapracuj na to. Wielu

rodziców czuje siê wyobcowanych i niemile
widzianych w szkole, ale ich pomoc i œcis³a wspó³praca
z nauczycielem jest niezbêdna dla podnoszenia standar-
du nauczania i umo¿liwienia ka¿demu dziecku spokoj-
nej nauki.
Jakie zmiany zasz³y w postawach wspó³czesnych ro-
dziców ?
üMniejszy szacunek dla autorytetów
ü Bardziej wykszta³ceni
ü Zdenerwowani bardziej ni¿ kiedykolwiek
ü Cyniczni i nieufni
ü Zestresowani
ü Zmartwieni i pe³ni obaw
Co by³o przyczyn¹  tych zmian ?
ü Œwiat, w którym ¿yjemy jest pe³en czynników

wywo³uj¹cych wrogoœæ, wœciek³oœæ i niekontrolowa-
ne zachowania

ü Ludzie zajmuj¹cy siê edukacj¹ bezwiednie
wywo³uj¹ niezadowolenie rodziców tym, co mówi¹ i
tym, co robi¹

ü Dzisiejsza edukacja, która charakteryzuje siê szybki-
mi zmianami filozofii nauczania i metodologii

ü Rodzice maj¹ utrwalon¹ dynamikê rodzinn¹ lub pro-
blemy: rodzinne, osobiste, psychologiczne, emocjo-
nalne albo zwi¹zane z zachowaniem.

Te problemy wp³ywaj¹ na sposoby ich reagowania na
innych ludzi, a w szczególnoœci na nauczycieli
Powody niezadowolenia rodziców wywo³ane s¹ rów-
nie¿ postawami i zachowaniem nauczycieli:
ü Brak komunikacji
ü Napinanie musku³ów
ü Obstrukcja i tchórzostwo
ü Za³o¿enia i stereotypy
ü Defensywnoœæ
ü Niedotrzymywanie obietnic
ü Zastraszanie, kontrola, w³adza i wina
ü Protekcjonalizm i niegrzecznoœæ
ü Nieuczciwoœæ
ü Niechêæ do przyznawania siê do b³êdu i przeprosin
ü Brak wiary, ¿e rodzice rozumiej¹ swoje dzieci
ü Brak szacunku dla rodziców i dzieci
ü Pytanie o radê i nieuwzglêdnianie jej
ü Brak profesjonalizmu
Asertywnoœæ i monolog wewnêtrzny
Asertywnoœæ to umiejêtnoœæ pe³nego wyra¿ania siebie
w kontakcie z inn¹ osob¹ czy osobami. Jest g³êboko
powi¹zana z poczuciem godnoœci i szacunku do samego
siebie. Nie jest wrodzona i wynika z nauczenia siê w ró-
¿nych sytuacjach okreœlonego sposobu prze¿ywania i
reagowania. Zachowanie asertywne oznacza bezpo-

Rodzic w szkole. Wskazówki  i rady dla nauczycieli
szkó³ ró¿nego typu
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œrednie, uczciwe i stanowcze wyra¿enie wobec innej
osoby swoich uczuæ, postaw, opinii lub pragnieñ w spo-
sób respektuj¹cy uczucia, postawy, opinie, prawa i pra-
gnienia tej drugiej osoby. W szkole asertywnoœæ
pozwala nauczycielom zrobiæ wszystko co mo¿liwe,
aby w nieagresywny sposób zakomunikowaæ swoje nie-
zadowolenie z powodu danego zachowania, a tak¿e, na-
wet wtedy, kiedy ono nie znika, pozwala poradziæ sobie
z naszymi uczuciami i wyjœæ z sytuacji „ z twarz¹”, bez
poczucia winy, s³aboœci czy braku skutecznoœci.
Korzyœci p³yn¹ce ze stosowania  stylu asertywnego:
ü Pozwala ograniczyæ konflikty, niepokój i niezadowo-

lenie w relacjach z innymi
ü Pozwala czuæ siê dobrze w towarzystwie innych
ü Pozwala skoncentrowaæ siê na teraŸniejszoœci
ü Pozwala zachowaæ szacunek do siebie i innych
ü Przyczynia siê do zwiêkszenia pewnoœci siebie po-

przez redukcjê prób sprostania wzorcom wyznaczo-
nym przez innych i ograniczenie potrzeby aprobaty

ü Przyznaje innym prawo do ¿ycia zgodnie z ich wol¹,
przez co nie czuj¹ siê kontrolowani

ü Przywraca nam kontrolê nad w³asnym ¿yciem i obni-
¿a poziom bezradnoœci

ü Pozwala w pe³ni zaistnieæ w relacji
Cechy asertywnego nauczyciela:
ü Nie boi siê wprost i otwarcie rozmawiaæ z uczniami,

rodzicami i innymi nauczycielami – dba o przep³yw
informacji

ü Nie bawi siê w gry i utarczki s³owne, jasno komuni-
kuje o b³êdach swoich i innych, nie boi siê konfronta-
cji i potrafi kierowaæ ni¹ w sposób konstruktywny –
szybko i skutecznie reaguje na problemy

ü Traktuje wspó³pracowników, rodziców, a tak¿e w
mo¿liwie du¿ym zakresie, uczniów w partnerski spo-
sób, szanuje ich pomys³y, wspiera, uwzglêdnia po-
trzeby i mo¿liwoœci, chwali i udziela konstruktywnej
informacji zwrotnej – motywuje i budzi zapa³ do pra-
cy

ü Umie rozpoznawaæ i broniæ siê przed manipulacj¹,
doprowadziæ do komunikacji wprost, wspiera cieka-
we pomys³y i zaanga¿owanie uczniów, nie boi siê
utraty autorytetu, oddaj¹c jego czêœæ w rêce aktyw-
nych uczniów – jest dobrym koordynatorem

Co to jest styl bierny ?
Styl bierny charakteryzuje siê próbami unikniêcia kon-
fliktu za wszelk¹ cenê. Ponadto:
ü Usi³uje sprostaæ niedorzecznym wymaganiom in-

nych
ü Zgadzamy siê z innymi
ü Nie wyra¿amy swojego zdania, dopóki nie zrobi¹

tego inni
ü Powstrzymujemy siê przed krytyk¹ i udzielaniem ne-

gatywnej informacji zwrotnej
ü Nie robimy i nie mówimy nic, co mog³oby siê spot-

kaæ z dezaprobat¹ innych
Co to jest styl agresywny ?
Styl agresywny to przeciwieñstwo stylu biernego. Za-
miast ulegaæ innym, zmuszamy ich do uleg³oœci. Naj-
wa¿niejsza jest wygrana, bez wzglêdu na koszty. Celem

staje siê kontrolowanie zachowañ innych poprzez
zastraszenie ich. Czêsto kryje siê pod tym bezradnoœæ i
poczucie wykorzystania. Agresja niemal zawsze wyni-
ka z poczucia zagro¿enia.
Rola przekonañ
To w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi rodzicami,
w du¿ej mierze zale¿y od tego, czy nasza postawa jest
agresywna, uleg³a, czy asertywna, czy agresywny ko-
munikat zrani i zaboli, wywo³a odwet, czy te¿ zostanie
odebrany jako trudnoœæ komunikacyjna, któr¹ nale¿y
wyeliminowaæ w d¹¿eniu do porozumienia.
�ród³a agresywnej lub biernej roli tkwi¹ w naszych
przekonaniach. �ród³a przekonañ to percepcja zdarze-
nia i wczeœniejsze doœwiadczenia kszta³tuj¹ce system
przekonañ o sobie i œwiecie. Przekonania kszta³tuj¹ siê
na wiele sposobów:
ü S¹ wyuczone
ü Przyswajane pod wp³ywem innych
ü Nabywane na podstawie doœwiadczenia
Przekonania asertywne
ü Decydujê o tym, co bêdê robiæ, a czego nie.
ü Jestem sêdzi¹ w³asnych czynów
ü Nie muszê t³umaczyæ siê innym
ü Inni nie musz¹ t³umaczyæ siê przede mn¹
ü Inni mog¹ pytaæ mnie o cokolwiek
üMoje ¿ycie nale¿y do mnie i jeœli tylko chcê, mogê

odrzucaæ proœby wyra¿ane przez innych
ü Ludzie mog¹ zmieniaæ zdanie
ü Ka¿dy pope³nia b³êdy; nie znaczy to, ¿e kontrola nad

jego ¿yciem przechodzi na rêce innych
ü Nie muszê postêpowaæ logicznie; inni te¿ nie
üMam prawo do samotnoœci
ü Nie wiem wszystkiego i wcale nie muszê
ü Podobnie jak inni, mam swoje pogl¹dy i przekonania
üMam prawo protestowaæ przeciwko krytyce lub nie-

sprawiedliwemu traktowaniu
üMam prawo prosiæ o pomoc lub wsparcie emocjonal-

ne
ü Inni mog¹ udzielaæ rad, ale nie mog¹ podejmowaæ za

mnie decyzji
ü Nie ponoszê odpowiedzialnoœci za problemy innych
ü Inni nie s¹ odpowiedzialni za rozwi¹zanie moich

problemów
ü Bezpoœrednie podejœcie zazwyczaj pop³aca
ü To, ¿e czegoœ nie wiem, nie zmniejsza mojej wartoœci

jako cz³owieka
üMam prawo byæ zak³opotanym, gdy nie wiem jak

post¹piæ
Rola przekonañ.
Jest 5 grup antyasertywnych myœli:
1. Katastrofizowanie
ü Na pewno mi siê nie uda
üWyœmiej¹ mnie, jak siê odezwê
ü I tak jej nie przekonam
2. Wygórowane warunki asertywnoœci
ü Powiedzia³bym nie, gdybym by³ w lepszej formie

psychicznej
ü Powiem mu to, jak siê trochê uspokoi
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ü Powiem co myœlê, jeœli ktoœ mnie o to zapyta

3. Zdania negatywne
ü Jestem zbyt powolny
ü Jestem niezdecydowany
ü Jestem g³upia
4. Normy powinnoœci
üMówienie nie jest niegrzeczne
ü Nie nale¿y siê za bardzo wychylaæ
ü Nie nale¿y denerwowaæ innych
5.  Samokaranie
ü Zawsze muszê coœ schrzaniæ
ü Nigdy nie potrafiê nic zrobiæ do koñca
ü Jak ja mog³em to powiedzieæ w towarzystwie
Krytyka i atak
Najczêstszymi sytuacjami trudnymi w kontakcie z ro-
dzicami s¹:
ü atak werbalny
ü nieuzasadniona, niekonstruktywna krytyka
Formy krytyki
ü Krytyka czêœciowo s³uszna, ale zbyt szeroko zakrojo-

na
ü Krytyka oparta na nieusprawiedliwionym uogólnie-

niu pojedynczych faktów
ü Krytyka oceniaj¹ca osobê, a nie dzia³anie
ü Krytyka wyra¿ona w agresywnej, rani¹cej formie –

wroga krytyka
ü Krytyka zaskakuj¹ca
ü Krytyka niewerbalna
ü Krytyka nie wprost
ü Krytyka bezpoœrednia
Asertywna reakcja na krytykê – zalecenia
ü RozluŸnij siê
ü Unikaj odwetu
ü Opanuj siê
ü Pamiêtaj o swoim bezpieczeñstwie
ü Nie wymagaj od innych, aby byli doskonali
ü PotwierdŸ spostrze¿enia
ü PotwierdŸ emocje
ü Czêœciowo zaakceptuj krytykê
ü S³uchaj i zachowaj cierpliwoœæ
ü Ograniczaj i dookreœlaj
ü Poproœ o wyjaœnienia
ü Przedstaw wyjaœnienia, ale nie t³umacz siê
ü Nie próbuj przekonaæ innych do zmiany zdania
ü Podziêkuj za s³owa krytyki
ü Reaguj zgodnie ze stylem krytyki
ü OpóŸnij reakcjê
Zasady postêpowania w przypadku ataku - stosuj je
ü Izoluj osobê zachowuj¹c¹ siê agresywnie
ü Zachowaj spokój i poka¿, ¿e s³uchasz
ü Nie unikaj kontaktu wzrokowego
ü Jeœli to mo¿liwe – nie przerywaj
ü Ignoruj zaczepki i zniewagi
ü Unikaj aluzji, sarkazmu, niejasnych komunikatów
ü ¯¹daj konkretów, stawiaj pytania, stosuj technikê

zdartej p³yty
ü D¹¿ do precyzji
ü Nie usprawiedliwiaj siê, nie rób z siebie uni¿onoœci

ü Nie podnoœ g³osu
ü Stosuj techniki aktywnego s³uchania, parafrazuj
Techniki asertywne
ü Technika ju - jitsu – oznacza „ugiêcie siê”. Uginamy

siê bo chcemy us³yszeæ i dobrze zrozumieæ naszego
partnera, a jednoczeœnie jesteœmy konsekwentnie sta-
nowczy w obronie w³asnych interesów.

ü Technika s³onia – jest raczej zasad¹ postêpowania ni¿
technik¹ komunikacji. To propozycja kontroli tempa
w³asnego zachowania. W trudnej sytuacji interperso-
nalnej zwolnij tempo reagowania.

ü Technika zdartej p³yty – technika ta utrwala nasz¹ pe-
wnoœæ siebie, nie pozwala nam uciekaæ od prawdy, a
tak¿e nie dostarcza nowych, zbêdnych informacji do
dyskusji.

Model asertywnego zachowania siê w sytuacji ataku
werbalnego
Odbiorców werbalnego ataku obowi¹zuje ¿elazna
regu³a postêpowania. Dopóki w przekazie partnera wy-
stêpuj¹ elementy agresywne, reaguj wy³¹cznie na formê
przekazu, nie reaguj na treœæ.
Sposób postêpowania od momentu zaistnienia przeja-
wów agresywnoœci po stronie partnera:
1. Zaznacz, ¿e sposób zwracania siê do Ciebie nie
spe³nia warunków kontaktu, o jaki Ci chodzi.
Powiedz:
ü Nie krzycz na mnie. Nie lubiê tego.
ü Proszê ciê, nie zwracaj siê do mnie w ten sposób.
ü To co mówisz, jest dla mnie bardzo przykre. Proszê,

abyœ zmieni³ formê.
ü Nie ¿yczê sobie, byœ u¿ywa³ wulgarnych s³ów w roz-

mowie ze mn¹. To jest dla mnie nie do przyjêcia
2. U¿yj techniki „zdartej p³yty”.
Stosuj tê technikê tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie trzeba, by
warunki kontaktu uleg³y zmianie.
Procedura „zamro¿enia gniewu g³odem”
Procedura „zamro¿onego gniewu g³odem” jest to spo-
sób reagowania w sytuacji ekstremalnej, gdy mamy do
czynienia z niekontrolowanym wybuchem ekspresyjno-
monoagresywnym. Nasz partner jest bardzo wzburzo-
ny, a jednak decydujemy siê mimo tak trudnej sytuacji
na próbê uratowania dialogu. Uratowanie dialogu ozna-
cza doprowadzenie do stanu, w którym obie strony roz-
mawiaj¹ rzeczowo i spokojnie, bez agresywnych
komunikatów. Celem tej procedury jest wyciszenie par-
tnera.
Asertywna odmowa
Asertywna odmowa to odmowa wprost i bez zbêdnego
t³umaczenia siê – z wyjaœnieniem jedynie powodów tej
decyzji.
Rozmowa sk³ada siê z kilku kroków:
1. Wykazanie zrozumienia dla zg³aszanych potrzeb
rozmówcy
2.  Nale¿y wypowiedzieæ s³owo NIE
3.  Powiedzieæ, czego nie zrobiê
4. Podaæ powody takiej decyzji, odwo³uj¹c siê do w³as-
nych postanowieñ, chêci, potrzeb i praw. Nie t³uma-
czyæ siê i nie u¿ywaæ sformu³owañ typu „muszê” i „nie
mogê”
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5. Okazanie, zaproponowanie rozmówcy udzielenia po-
mocy w inny sposób – propozycja, co nale¿y zrobiæ w
okreœlonej sytuacji
Strategie odmowy
1. Pamiêtaj o asertywnej mowie cia³a
2. Zajmuj stanowisko, zanim zaczniesz mówiæ
3. Poczekaj na pytanie
4. Uwa¿nie dobieraj s³owa
5. Nie przepraszaj bez potrzeby
6. Nie broñ siê i nie usprawiedliwiaj bez potrzeby
7. Nie proœ o pozwolenie na odmowê
8. Umocnij swoje stanowisko
9. Nie licz na akceptacjê
10. PogódŸ siê z konsekwencjami
Technika POPO
Stosujemy t¹ technikê w rozmowie z rodzicem poiryto-
wanym.
ü Przeproœ i wyka¿ zrozumienie wobec uczuæ rodzica
ü Oka¿ wspó³czucie i empatiê
ü Przejmij odpowiedzialnoœæ
ü Okreœl dane, by pomóc rodzicowi
Technika 4 P
ü PotwierdŸ ( ¿e istnieje problem )
ü Przyznaj (¿e potrzebuje rozwi¹zania )
ü Przeproœ ( za swój udzia³ b¹dŸ brak wczeœniejszej re-

akcji )
ü Podziêkuj ( za cenn¹ informacjê zwrotn¹ odnoœnie

Twojej pracy )
Feedback i informacje zwrotne o uczniu jako kryty-
czny moment w rozmowie  z rodzicem
Celem informacji zwrotnej nie jest krytykowanie, ale
informowanie.
Pamiêtaj o kilku zasadach:
1. Informacja musi byæ przekazana jak najszybciej po
wydarzeniu
2. Nale¿y pamiêtaæ o wskazywaniu konkretnych zacho-
wañ lub dzia³añ
3. Musimy zaproponowaæ plan dzia³ania na przysz³oœæ
4. Stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê
5. Nie przekazywaæ informacji zwrotnej w poœpiechu
6. Nie mo¿emy byæ zdenerwowani, rozdra¿nieni i
z³oœciæ siê – emocje skutecznie blokuj¹ obiektywn¹
ocenê
7. Ostro¿nie dawkowaæ informacje, pamiêtaj¹c, ¿e ich
nadmiar przyniesie skutek przeciwny do zamierzonego
Zasady udzielania informacji zwrotnej – zawsze
przestrzegaj !
1. Wypowiadaj siê o zachowaniu, nie o ca³ym uczniu
2. Mów o obserwacjach, nie o wnioskach
3. Opisuj, nie oceniaj
4. Koncentruj siê na konkretnych zachowaniach, nie uo-
gólniaj
5. Nie radŸ i nie pouczaj
6. Miej zadaniowe, a nie piêtnuj¹ce podejœcie
7. Komentuj sytuacjê zaraz po jej wyst¹pieniu
8. B¹dŸ konsekwentny
9. Pamiêtaj o proporcjach
10. Wybierz odpowiednie miejsce i czas
11. Nie daj siê ponieœæ emocjom

Przygotowanie do konfrontacji – przygotuj siê sta-
rannie
1. Ustal, w czym tkwi problem
2. Odkryj wartoœæ symboliczn¹
3. Przedstaw problem w kategoriach zachowania
4. Okreœl cel
5. Kto powinien siê zmieniæ?
6. Nie tocz ci¹g³ej walki
7. Napisz scenariusz DESO
8. Wybierz stosowne miejsce
9. Wybierz odpowiedni moment
10. Pamiêtaj o bezpieczeñstwie
Kontrola nadmiernego pobudzenia emocjonalnego
üWentylacja emocji poprzez opowiadanie
ü Blokowanie eskalacji poprzez ograniczony kontakt

z drug¹ stron¹
ü Techniki relaksacyjne: oddychanie, wizualizacyjne
ü Interwencje paradoksalne
ü Kotwiczenie
ü Rola otoczenia fizycznego
ü Debriefing
Asertywne techniki wywierania wp³ywu
Komunikat Ja sk³ada siê z nastêpuj¹cych informacji:
1. Opis tego, co czujê
2. Opis sytuacji, w których doœwiadczam tych uczuæ
3. Opis skutku, jaki za sob¹ poci¹ga ta sytuacja
4. Opis oczekiwañ w sprawie zmiany zachowania roz-
mówcy
Procedura Stopniowania Reakcji Pameli Butler
Etap I – udzielenie informacji
Etap II – wyra¿anie uczuæ
Etap III – przywo³anie zaplecza
Etap IV – skorzystanie z zaplecza
Techniki manipulacyjne
ü Ingracjacja
ü Konformizm
ü Autoprezentacja pozytywna i autodeprecjacja
ü Intymidacja
ü Oszukiwanie
ü Eskalacja ¿¹dañ
Jak radziæ sobie z manipulacj¹ i zak³óceniami
Schemat postêpowania:
1. Zauwa¿ zak³ócenie
2. Opanuj swoje emocje
3. Nazwij i ujawnij zak³ócenia
4. Wyka¿ gotowoœæ do wspó³pracy i zachêæ do konstru-
ktywnej komunikacji
Inny sposób - wyka¿, ¿e treœæ ich przekazów nie ma
zwi¹zku z kwesti¹, która jest poruszana
Asertywne s³uchanie kluczem do zrozumienia rodzi-
ca
ü Aktywne s³uchanie
ü Potakiwanie
ü Zasada 3 sekund
ü Odzwierciedlanie – regu³a podobieñstwa
ü Parafraza
Parafraza jest kluczow¹ metod¹ aktywnego i skutecz-
nego kontaktu.
Zwykle parafraz¹ s¹ wypowiedzi nastêpuj¹cego typu:
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1. Czy dobrze rozumiem, ¿e Pan …
2. Z tego co mówisz, zrozumia³em, ¿e …
3. O ile dobrze Ciê zrozumia³em, twierdzisz ( s¹dzisz),
¿e …
Konflikty i ich rozwi¹zywanie
Konflikt to sprzecznoœæ d¹¿eñ, niezgodnoœæ interesów,
pogl¹dów, antagonizm, kolizja, spór, zatarg.
Konflikt powstaje gdy:
1. Istniej¹ wyodrêbnione strony o precyzowanych
pogl¹dach
2. ¯adna ze stron nie mo¿e osi¹gn¹æ celów bez udzia³u
lub zgody innych stron
3. Strony blokuj¹ realizacjê d¹¿eñ

Ko³o konfliktu - istnieje 5 rodzajów konfliktów
Style rozwi¹zywania konfliktów
1. Rywalizacja – to postawa ja mam racjê, ja mam s³usz-
noœæ
2. Unikanie – to zostawienie problemu samemu sobie
3. Przystosowanie – czyli „nie ja, najpierw Ty”
4. Kompromis – to styl polegaj¹cy na ³¹czeniu ró¿nic
5. Wspó³praca  - czyli „ wypracujmy to razem”
Problemowe podejœcie do konfliktu
Pertraktacje:
ü pozycyjne – to gra z przeciwnikiem, w której jedna

strona zyska tyle, ile straci druga
ü problemowe – osoby stosuj¹ce t¹ strategiê nietra-

ktuj¹ce procesu negocjacji jako walki czy gry, lecz
jako procedury wspólnego rozwi¹zywania problemu

Negocjacje problemowe nazywa siê te¿ negocjacjami
opartymi o zasady lub rzeczow¹ postawê w negocja-
cjach.
ü Twardy styl negocjacji
ü Styl miêkki
ü Negocjacje oparte na zasadach
ü Oddziel ludzi od problemu
ü Skoncentruj siê na interesach, a nie na stanowiskach
ü Staraj siê znaleŸæ mo¿liwoœci korzystne dla obu stron
ü Nalegaj na zastosowanie obiektywnych kryteriów
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Janina Maria Piotrowska
nauczyciel Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety

w Lesznie

... ,, >>w³aœciwy>> jest tylko ten rozwój fizy-
czny i duchowy, który mo¿na uwa¿aæ za w³aœciwy dla
najdalszej przysz³oœci”1. S¹dzê, ¿e te s³owa powinny
staæ siê przes³aniem dla wszystkich ludzi zajmuj¹cych
siê wychowaniem dzieci i m³odzie¿y. Wychowanie za-
wsze MUSI wybiegaæ w przysz³oœæ. Musi te¿ prowa-
dziæ do przejawiania zachowañ prospo³ecznych,
opiekuñczego nastawienia do ludzi i wszystkich ¿y-
wych istot. 2 Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek ¿yje w
okreœlonej przestrzeni spo³ecznej, nale¿y wiêc do ,,ja-
kiejœ” wspólnoty. Od jego rozwoju duchowego i fizycz-
nego zale¿y istnienie owej wspólnoty, która ,,chce”
trwaæ. Wspólnota nak³ada na cz³owieka okreœlone obo-
wi¹zki, ale dziêki niej mo¿e rozwijaæ siê i byæ...3. ¯ycie
we wspólnocie i bycie jej cz³onkiem, opiera siê wiêc na
wzajemnych korzyœciach.
Jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ, aby dziecko czu³o siê
czêœci¹ wspólnoty, aby czu³o siê za ni¹ odpowiedzial-
ne? Jak wprowadzaæ w arkana ¿ycia spo³ecznego? Po
pierwsze ju¿ od najm³odszych lat dzieci musz¹ pozna-
waæ i przyswajaæ okreœlone regu³y. Po drugie musz¹ na-
uczyæ siê kontrolowaæ w³asne zachowanie i odczucia.
Po trzecie musz¹ opanowaæ umiejêtnoœæ rozumienia od-
czuæ i zachowañ innych osób, aby nawi¹zywaæ w³aœci-
we interakcje spo³eczne. Ten proces - emocjonalnego, a
przede wszystkim spo³ecznego rozwoju dzieci, jest naj-
wa¿niejszym rozwojowym zadaniem dzieciñstwa4. W
poznawaniu zasad i przygotowaniu do ¿ycia w
spo³eczeñstwie, du¿¹ rolê pe³ni dom rodzinny, a przede
wszystkim matka dziecka. Jest ona pierwszym i najwa¿-
niejszym jego przewodnikiem 5. Matka uczy dziecko
odró¿niaæ dobro od z³a, s³u¿y przyk³adem osobistym,
wprowadza w œwiat wartoœci. Wstêpuj¹c w przedszkol-
ne progi, dziecko posiada ju¿ pewne umiejêtnoœci i dys-
ponuje ,,informacjami” na temat ¿ycia spo³ecznego.
Nauczyciel (najpierw w przedszkolu, potem w szkole)
poznaje i rozwija te spo³eczne kompetencje dziecka,
kontynuuje dotychczasow¹ pracê rodziców. M¹dry pe-
dagog wie, jak nale¿y pokierowaæ rozwojem dziecka,
aby je dobrze przygotowaæ do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
Dzia³ania nauczyciela dotycz¹ (miêdzy innymi) wpro-
wadzania dzieci w œwiat wartoœci. Poznaæ podstawowe
wartoœci, które s¹ zdobycz¹ kultury ludzkoœci, oznacza
ich zrozumienie i uszeregowanie. Musi to byæ skala wa-
rtoœci, a wiêc musz¹ byæ u³o¿one hierarchicznie6. ,,Wa-
rtoœci uk³adaj¹ siê w pewien //idea³//, który
spo³eczeñstwo przedk³ada swym cz³onkom” 7. Wartoœci
s¹ zbiorem oczekiwañ w stosunku do jednostki, tak¿e

,,kodeksem”  jej  postêpowania.  Wyznawane  wartoœci
wyznaczaj¹ kierunek dzia³ania cz³owieka. W trakcie
pobytu w placówce przedszkolnej, dzieci zdobywaj¹
doœwiadczenia i przyswajaj¹ spo³ecznie cenione warto-
œci. Rola przedszkola w odkrywaniu wartoœci i ogólne-
go rozwoju dzieci jest nieoceniona, chocia¿ nie zawsze
doceniona. Z regu³y dzieci, które uczêszczaj¹ do przed-
szkola, rozwijaj¹ siê dobrze, niekiedy nawet lepiej ni¿
wtedy, gdy s¹ pod opiek¹ rodzica w domu. Niestety jeœli
dzieci trafi¹ do placówki s³abej jakoœci, mog¹ staæ siê
przygnêbione, agresywne, albo wykazywaæ nieprzy-
stosowanie w jeszcze inny sposób8. Na szczêœcie takich
,,nieudanych” placówek jest niewiele. Tu pojawia siê
siê pytanie o definicjê ,,dobrej” placówki. Myœlê, ¿e
,,dobra”placówka to taka, w której pracuj¹ ,,dobrzy” na-
uczyciele. Przede wszystkim w ,,dobrej” placówce
nawi¹zywane s¹ ciep³e, wzajemne kontakty wychowan-
ków i opiekunów, dzieci czuj¹ siê bezpiecznie, a otocze-
nie stymuluje ich rozwój intelektualny, emocjonalny i
fizyczny 9. W takiej placówce na twarzach wszystkich
goœci uœmiech, który jest prostym sposobem inicjowa-
nia emocjonalnych i spo³ecznych interakcji. W ,,dobrej”
placówce dzieci nie s¹ postrzegane jako ktoœ zajmuj¹cy
ni¿sz¹ pozycjê, ni¿ nauczyciel. Zarówno przedszkole
jak i szko³a, s³u¿¹ im. ,,Bez dzieci, ani szko³y, ani na-
uczyciele nie byliby potrzebni”10 . ,,Dobry” nauczyciel
rozumie jak wiele zale¿y od jego postawy, zaanga¿owa-
nia, umiejêtnoœci. Potrafi rozbudzaæ motywacjê u swo-
ich wychowanków do pracy nad sob¹ i rozwojem
w³asnych mo¿liwoœci. Tak zainicjowany proces nigdy
siê nie koñczy, poniewa¿: ,,¯yæ, znaczy rozwijaæ siê”.
,,Dobry” nauczyciel jest przyk³adem dla dzieci. Pokazu-
je im jakimi doros³ymi mog¹ kiedyœ siê staæ. Jeœli dzieci
ujrz¹ w jego osobie cz³owieka jakim chcieliby byæ w
przysz³oœci, to otrzymuj¹ od niego ,,dar rywalizuj¹cy z
pobieran¹ przez nich nauk¹ formaln¹”. Nauczyciel i
uczeñ s¹ partnerami spo³ecznej interakcji. Cechy psy-
chiczne nauczyciela, wyznawane wartoœci, osobowoœæ,
charakter, ¿yczliwoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania konta-
któw spo³ecznych, decyduj¹ o jakoœci jego pracy z dzie-
æmi.
Z najbardziej po¿¹danych cech dobrego nauczyciela
wymienia siê najczêœciej: umiejêtnoœæ przekazywania
wiedzy, cierpliwoœæ, ³agodnoœæ, kole¿eñskoœæ, zain-
teresowanie wychowankami, bezstronnoœæ, sprawiedli-
woœæ. Innym wa¿nym aspektem jest ciep³o spo³eczne.
Wielu doros³ych ludzi nie potrafi go okazywaæ ani w fo-
rmie uczucia, ani w formie sympatii, ani nawet w formie
dzielenia siê radoœci¹ . Jak podkreœla D. Fontana od
razu pojawia siê tutaj rola wczesnego wychowania. Po
prostu nie nabyli tej umiejêtnoœci we wczesnym dzieci-
ñstwie. Niestety czêsto my - doroœli uczymy dzieci
ukrywaæ w³asne uczucia, hamujemy spontanicznoœæ i
otwartoœæ dziecka. Tworzymy spo³eczn¹ rezerwê i
uczymy j¹ tworzyæ. Owa rezerwa ,,Umieszcza niepo-

Tak wiele od nas zale¿y...
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trzebne bariery pomiêdzy ludŸmi i przyczynia siê do do
poczucia izolacji spo³ecznej, i samotnoœci, które jedno-
stka mo¿e odczuwaæ w swoim ¿yciu”. Nauczyciele po-
winni pomagaæ dzieciom w rozpoznawaniu ich emocji,
w okazywaniu uczuæ, a stanie siê tak tylko wtedy gdy
otocz¹ je spo³ecznym ciep³em. Musz¹ te¿ nauczyæ dzie-
ci patrzeæ na ka¿dego cz³owieka jak na kogoœ niepowta-
rzalnego, kogoœ kto ma prawo zachowywaæ siê i myœleæ
inaczej ni¿ pozostali. Z drugiej strony indywidualnoœæ
jednej osoby, wi¹¿e siê z szacunkiem indywidualnoœci
drugiej. Tego te¿ trzeba nauczyæ naszych wychowan-
ków. Jest to trudne zadanie, ale nie niemo¿liwe. Ju¿ od
swoich narodzin jesteœmy ro¿ni. Mamy inn¹ gotowoœæ
dawania i odbierania spo³ecznego ciep³a, inaczej wyra-
¿amy swoje uczucia. Niekiedy nauczyciele nie zdaj¹ so-
bie sprawy s¹ jak mocno oddzia³uj¹ na dzieci. S¹
wspó³autorami ich sukcesów. W mniejszym lub wiê-
kszym stopniu przyczyniaj¹ siê do ich samooceny.
Dziecko, które odnosi sukces, buduje w³asny presti¿,
podnosi presti¿ w oczach kolegów, rodziców, nauczy-
ciela. Odnoszenie sukcesów jest pozytywnym doœwiad-
czeniem dla dzieci. Orientuj¹ siê, ¿e jest on zawsze
nagradzany. Formu³uj¹ w³asne oczekiwania, o których
wiedz¹ ¿e trzeba ciê¿ko pracowaæ by siê spe³ni³y. Ale s¹
i dzieci, które nie znaj¹ ,,smaku” sukcesu, doœwiadczaj¹
tylko pora¿ek. W³aœnie im szczególnie nale¿y pomagaæ
w osi¹gniêciu sukcesu. Nauczyciel powinien stwarzaæ
okazje do osi¹gania sukcesu, by ich samoocena i post-
rzeganie placówki (przedszkola, szko³y), mog³o ulec
zmianie. Warto o tym pamiêtaæ! Niezwykle donios³¹
rolê pe³ni nauczyciel w kszta³towaniu kreatywnoœci i
nonkonformizmu. Ale nauczyciele i ich wychowanko-
wie musz¹ zrozumieæ, ¿e ¿adna spo³eczna instytucja
(np. przedszkole, szko³a), nie mog¹ sprawnie funkcjo-
nowaæ, jeœli ka¿da osoba nie zrezygnuje w jakimœ stop-
niu z w³asnej wolnoœci na korzyœæ interesu grupy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy nauczyciel pe³ni wiele ról:
jest przekazuj¹cym wiedzê, doradc¹, przedstawicielem
w³adzy, bywa pocieszycielem, administratorem, itd.
Dodatkowo pe³ni role poza szko³¹. Z wymienionych po-
wodów bywa zmêczony. Jego praca jest czêsto mar-
ginalizowana, nie zarabia ,kokosów”. Myœlê jednak, ¿e
jego praca ma niezwykle donios³e znaczenie. Œrodki
masowego przekazu podaj¹ zatrwa¿aj¹ce dane. Coraz
wiêcej m³odych ludzi przejawia agresjê, wrogoœæ i nie-
nawiœæ. Krocz¹ przez ¿ycie z pretensjami do ca³ego
œwiata. Wystarczy niewielki pretekst, jakiœ banalny po-
wód by komuœ zrobili krzywdê. Ostatnio troje m³odych
ludzi swoj¹ frustracjê odreagowa³o na wczeœniej wziê-
tym ze schroniska psie. Nie przekonuj¹ mnie póŸniejsze
zapewnienia winowajców o ¿alu za pope³niony czyn. W
takich chwilach zadajê sobie pytanie: Jak to siê sta³o,
kto ,,przespa³” wychowanie tych ludzi, kto zawini³? Jak
to siê sta³o, ¿e z mi³ych i wra¿liwych dzieci, stali siê nie-
empatycznymi doros³ymi? Dlaczego nikt nie przygoto-
wa³ ich do ¿ycia w spo³eczeñstwie, nie wpoi³
podstawowych wartoœci? Jak widaæ brak umiejêtnoœci
¿ycia wœród innych i z innymi, wywo³uje nastêpstwa o
du¿ej ,,sile ra¿enia”. Dlatego tak wa¿ne jest wychowa-

nie dzieci do ¿ycia we wspólnocie i wzrastaniu w warto-
œciach! Dziecko powinno czuæ wiêŸ nie tylko z innymi
osobami, powinno czuæ siê czêœci¹ przyrody. Wtedy ni-
kogo nie bêdzie krzywdziæ i z ³atwoœci¹ zjedna sobie
przyjació³ 11. Aby nastêpne pokolenia nie zatraci³y du-
cha wspólnoty, potrzebni s¹ nauczyciele z pasj¹, a ta-
kich nie brakuje. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w³aœnie
poczucie wspólnoty wspiera duchowy rozwój cz³owie-
ka12. Ten duchowy rozwój jest niezbêdny dla ludzi dwu-
dziestego pierwszego wieku - zabieganych i
sfrustrowanych... Ale jak skutecznie oddzia³ywaæ na
dzieci? Tu pojawia siê kolejny problem. Jak dzieci maj¹
zastosowaæ w praktyce zdobyte umiejêtnoœci spo³eczne,
skoro najczêœciej czas wolny spêdzaj¹ nie z rówieœnika-
mi w zabawie, ale przed telewizorem, komputerem, czy
wirtualnymi grami? Niestety najczêœciej s¹ to gry z du¿¹
doz¹ agresji, podobnie jak programy telewizyjne. Jak
wynika z ostatnich badañ, ogl¹danie scen nasyconych
brutalnoœci¹, zmniejsza wra¿liwoœæ w realnym ¿yciu,
podnosi poziom agresji lub przyczynia siê do rozwoju
agresywnych zachowañ. Ogl¹danie telewizji przed uko-
ñczeniem trzeciego roku ¿ycia przyczynia siê do niepra-
wid³owego funkcjonowania uwagi w póŸniejszym
wieku dziecka 13. Dodatkowo czêste ogl¹danie rozryw-
kowych programów przez ma³e dzieci, mo¿e powodo-
waæ trudnoœci z czytaniem i pisaniem w póŸniejszym
wieku 14. Natomiast korzystny wp³yw na rozwój dzieci
wywiera telewizja edukacyjna, która jest rzadko przez
nie ogl¹dana. Warto zastanowiæ siê co mo¿e pomyœleæ
dziecko o œwiecie, w którym rz¹dzi przemoc, a ¿ycie lu-
dzkie jest przedstawione jako ma³o warty byt? Taki ob-
raz najczêœciej pokazuj¹ gry i programy telewizyjne dla
doros³ych. Dziecko powinno odbieraæ œwiat jako miejs-
ce dla siebie przyjazne. To wa¿ne, poniewa¿ postrzega-
nie œwiata decyduje o myœleniu, dzia³aniu i woli
cz³owieka15.. Ogl¹danie programów telewizyjnych
przeznaczonych dla doros³ych, przynosi ogromn¹ krzy-
wdê dzieciom, burzy ich poczucie bezpieczeñstwa. Jak
dziecko ma przystosowaæ siê do tak pojmowanego
œwiata? Wiadomo, ¿e przystosowuje siê ono do otocze-
nia, na miarê w³asnych mo¿liwoœci. Owo przystosowa-
nie ,,jest jego pierwszym aktem twórczym” 16 Czy
wrogi lub okrutny œwiat stanie siê jego ulubionym miej-
scem?

Swoje rozwa¿ania rozpoczê³am i zakoñczê
s³owami A. Adlera :,,...jednostka tylko wtedy postêpuje
we w³aœciwym kierunku, gdy ¿yje i d¹¿y do sukcesu
jako cz¹stka ca³oœci” 17. My nauczyciele musimy j¹ tego
nauczyæ.

1.Adler A. (1986), Sens ¿ycia, t³umaczenie M. Kreczo-
wska, PWN Warszawa  s.245
2. Janowski A. (1980), Psychologia spo³eczna a zagad-
nienia wychowania, Wroc³aw, Warszawa, Kraków,
Gdañsk, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wydawni-
ctwo, s.94
3.Adler A. (1986), s.255
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4. Zimbardo P.G, Johnson R.L, McCann V. (2010),
Psychologia. Kluczowe koncepcje, t³umaczenie A.Gru-
szka, D.Karwowska, A. Wojciechowski, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa,  s.203
5. Adler  A. (1986),...s.143
6. Sujak E. (1982), ¯ycie jako zadanie. Instytut Wydaw-
niczy Pax Warszawa s.181
7.Mendras Henri (2000), Elementy socjologii, t³uma-
czenie A.Biernacki, Wydawnictwo Siedmiogród,
Wroc³aw, s.81
8. Zimbardo P.G, Johnson R.L, McCann V. (2010), Psy-
chologia. Kluczowe koncepcje... s.208,
9.Tam¿e, s.208 – 209
10. Fontana D. (1998), Psychologia dla nauczycieli,
t³umaczenia M. ¯ywicki, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Po-
znañ, s. 313

11. Adler A. (1986), Sens ¿ycia, t³umaczenie M. Kreczo-
wska, PWN Warszawa, s.243
12. Tam¿e s.67
13., Zimbardo P.G, Johnson R.L, McCann V. (2010),
Psychologia. Kluczowe koncepcje, t³umaczenie A.Gru-
szka, D.Karwowska, A. Wojciechowski, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa,  s.106
14. Hetherington, Parke za Zimbardo P.G, Johnson
R.L, McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe konce-
pcje... s.205,
15.Adler A.(1986)... s.45
16. Tam¿e, s. 104
17.  Tam¿e, s.254

Beata Mrosek
nauczyciel doradca

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

Autorka szkolenia - Beata Mrosek
Prowadz¹ce zajêcia: Violetta Michalczak ,

Beata Mrosek
Szkolenie mia³o charakter warsztatów meto-

dycznych, trwa³o 2 dni po 5 godzin - razem 10 godzin
dla ka¿dej grupy. Zajêcia odby³y siê w trzech grupach:
gr. I - 12 i 13.10.2010, gr. II - 19 i 20.10.2010, gr. III - 3 i
4.12. 2010 r.

Uczestniczkami zajêæ by³y wy³¹cznie kobiety
- nauczycielki klas I - III szkó³ podstawowych wojewó-
dztwa wielkopolskiego nastêpuj¹cych powiatów: lesz-
czyñskiego – 39 osób, koœciañskiego – 13 osób,
gostyñskiego – 13 osób, rawickiego – 7 osób, œremskie-
go – 3 osoby, krotoszyñskiego – 1 osoba, wolsztyñskie-
go – 1 osoba. £¹cznie w warsztatach uczestniczy³o 77
osób.

Zajêcia prowadzone by³y w szczególnoœci me-
tod¹ warsztatow¹ – wykorzystuj¹c aktywnoœæ w³asn¹
uczestników szkolenia. Preferowane by³y przede wszy-
stkim metody aktywizuj¹ce – grupowe i indywidualne.
Przy omawianiu nieznanych uczestnikom zagadnieñ

lub dla przypomnienia innych, zosta³ wykorzystany tak-
¿e wyk³ad i miniwyk³ad.
Tematyka warsztatów obejmowa³a nastêpuj¹ce treœci:

Pierwsza czêœæ zajêæ dot yczy³a zagadnienia –
zarz¹dzanie wiedz¹ (1,0 h). Omówiono czym jest
zarz¹dzanie wiedz¹, komponenty systemu zarz¹dzania
wiedz¹, zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji oraz uwarun-
kowania zarz¹dzania wiedz¹ w szko³ach.

Druga czêœæ obejmowa³a treœci z zakresu -
indywidualizacji pracy z uczniem (2,0 h). Przedsta-
wione zosta³y tu takie zagadnienia jak: psychofizyczne

cechy dziecka w okresie wczesnoszkolnym, diagnoza

indywidualnych mo¿liwoœci i potrzeb, czyli: aktywnoœæ
ucznia i jej aspekty, diagnoza i obserwacja zaburzeñ,
diagnoza i obserwacja predyspozycji i zdolnoœci. Zwró-
cono równie¿ uwagê na bardzo istotny problem jakim
jest wspomaganie dzieci z trudnoœciami - obserwowal-
ne symptomy trudnoœci, zasady pracy nauczyciela
z dzieckiem z trudnoœciami, zadania na miarê mo¿liwo-
œci dziecka, przyk³ady zadañ o zró¿nicowanym stopniu
trudnoœci.

Uczestniczki zajêæ zastanawia³y siê tak¿e nad
problemem stwarzania sytuacji do rozwijania zdolno-

œci kierunkowych poszczególnych uczniów: obserwo-
walne symptomy zdolnoœci i predyspozycji, zadania na
miarê mo¿liwoœci dziecka uzdolnionego.
Omówiono planowanie pracy dydaktyczno – wycho-

wawczej uwzglêdniaj¹cej zasadê wyrównywania szans

Sprawozdania

Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela
klas I – III szko³y podstawowej w kontekœcie budowania

poczucia w³asnej wartoœci ucznia
Sprawozdanie koñcowe z merytorycznej realizacji szkolenia realizowanego

w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
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czyli procedury osi¹gania celów w zale¿noœci od mo¿li-
woœci uczniów.

Kolejna czêœæ nastawiona by³a na szukanie
najbardziej adekwatnych sposobów pobudzania moty-
wacji uczniów (2,0 h). W tej czêœci zaprezentowane zo-
sta³y zasady doboru aktywnych metod nauczania,

strategie nauczania: nauczania realistyczne, czynno-
œciowe, problemowe; kreatywne rozwi¹zywanie pro-

blemów - istota, rodzaje, sposoby, fazy, przyk³ady
zadañ problemowych.

Czêœæ czwarta warsztatów to próba znalezie-
nia odpowiedzi na nurtuj¹ce nauczycieli pytanie: jak
organizowaæ pracê z uczniem aby w jak najlepszy
sposób przygotowaæ go do pracy samodzielnej
(3,0 h).
Zwrócono tutaj uwagê na najbardziej efektywne meto-
dy pracy z dzieckiem w klasach I – III, jakim jest miê-
dzy innymi nauczanie czynnoœciowe – w aktywnoœci:

fizycznej, wyobra¿eniowej i logiczno-matematycznej -
zabiegi dydaktyczne w nauczaniu czynnoœciowym, eta-
py w planowaniu pracy i typy æwiczeñ (zadania prowo-
kuj¹ce czynnoœci konkretne, zadania prowokuj¹ce
czynnoœci wyobra¿one, zadania prowokuj¹ce czynnoœci
abstrakcyjne).

Zaznaczono, ¿e podstaw¹ nauczania w wieku
wczesnoszkolnym jest projektowanie naturalnych sy-

tuacji sprzyjaj¹cych do nabywania umiejêtnoœci oraz
uczenie siê i nauczanie poprzez zabawê, a wiêc osobi-
ste doœwiadczenia dziecka.

Ostatnia czêœæ zajêæ dotyczy³a bardzo wa¿ne-
go zagadnienia jakim jest projektowanie nauczania. Za-
stanawiano siê nad tym czy przyjmowaæ do realizacji
istniej¹ce programy nauczania, czy te¿ modyfikowaæ je
a mo¿e konstruowaæ w³asne programy? (2,0 h)

Dokonano analizy istniej¹cych na rynku pro-
gramów nauczania pod wzglêdem ich przydatnoœci do
warunków panuj¹cych w szko³ach, w których ucz¹
uczestniczki zajêæ. Wniosek by³ jeden – nale¿y modyfi-
kowaæ istniej¹ce programy, przystosowuj¹c je do mo¿-
liwoœci percepcyjnych uczniów oraz warunków w
jakich funkcjonuje szko³a lub tworzyæ w³asne programy
nauczania na bazie ju¿ istniej¹cych.

Przypomniane zosta³y zagadnienia: Co rozu-
miemy pod pojêciem „program nauczania” w œwietle
aktów prawnych. Omówiono kryteria oceny progra-
mów nauczania oraz zasady modyfikacji programów
nauczania: dostosowywanie programu do mo¿liwoœci
rozwojowych uczniów, znaczenie podstawy programo-
wej - wymagania edukacyjne, dobór procedur osi¹gania
celów do mo¿liwoœci uczniów.
Zwrócono uwagê na – etapy konstruowania programów
nauczania podczas budowania w³asnych programów:
diagnoza - projektowanie – kompetencje nauczyciela,
koncepcja programu, formu³owanie celów, dobór i
uk³ad materia³u, ustalenie wymagañ programowych,
obudowa programu, warunki wdro¿enia programu a ta-
k¿e ewaluacjê – fazy, typy i metody.

Uczestniczki w wiêkszoœci aktywnie bra³y
udzia³ w zajêciach. Wynikiem pracy jest nabycie przez
nie umiejêtnoœci stosowania w pracy z dzieckiem indy-
widualizacji oraz podmiotowego traktowania ucznia;
wyzwalania twórczej aktywnoœci jednostki, myœlenia
abstrakcyjnego, oderwanego od schematycznoœci, roz-
budzanie ciekawoœci poznawczej dotycz¹cej ró¿nych
dziedzin ¿ycia; dostosowania metod, œrodków dydakty-
cznych i form organizacyjnych procesu kszta³cenia do
sposobu myœlenia dziecka w okreœlonym etapie rozwo-
ju; wykorzystania aktywizuj¹cych metod, technik i
form pracy w procesie wspomagania nauki poprzez za-
bawê; rozwijania aktywnej postawy intelektualnej ucz-
niów wobec sytuacji problemowych; tworzenia u dzieci
ca³oœciowego obrazu œwiata, pobudzania aktywnoœci
indywidualnej i zbiorowej.

Przeprowadzona forma zosta³a pozytywnie
przyjêta i wysoko oceniona zarówno pod wzglêdem me-
todycznym jak i merytorycznym. Pozytywnie oceniona
zosta³a tak¿e atmosfera panuj¹ca podczas zajêæ.

Uwa¿am, ¿e tak szeroki zakres tematyczny z
pewnoœci¹ zas³uguje na zwiêkszenie iloœci godzin zajêæ.
Niektóre z zagadnieñ zosta³y potraktowane tylko ogól-
nie ze wzglêdów na ograniczenia czasowe, i z pewno-
œci¹ wymagaj¹ omówienia w bardziej dog³êbny sposób.

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor ds. PBP

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

W miesi¹cu listopadzie i grudniu 2010 r. na
zlecenie Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty, Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przeprowadzi³o

szkolenie na temat Kodeks postêpowania administra-
cyjnego w pracy dyrektora szko³y/placówki.
Osobami prowadz¹cymi szkolenie byli M. Rado³a i L.
Zaleœny. Kurs trwa³ dwa dni, w sumie 12 godzin dyda-
ktycznych. Uczestniczy³o w nim 75 osób podzielonych
na trzy grupy szkoleniowe.
Celem szkolenia by³o:
ü rozumienie roli i zadañ uzbrojonego w aktualn¹ wie-

dzê prawn¹ dyrektora szko³y,
ü stosowanie ró¿nych sposobów gromadzenia informa-

cji o realizacji celów pracy szko³y,

Kodeks postêpowania administracyjnego
w pracy dyrektora szko³y/placówki

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
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ü nabycie umiejêtnoœci czytania i interpretowania
aktów prawa obowi¹zuj¹cych w oœwiacie,

ü nabycie umiejêtnoœci stosowania prawa administra-
cyjnego w szkole.

Treœci szkolenia ujmowa³y:
1. Ogólne zasady obowi¹zuj¹ce w postêpowaniu admi-
nistracyjnym.
1.1. Kiedy stosujemy postêpowanie administracyjne?
1.2. Prezentacja ogólnych zasad postêpowania organów
administracji publicznej.
2. Czynnoœci podejmowane w postêpowaniu admini-
stracyjnym.
2.1. Procedura wszczêcia postêpowania administra-
cyjnego.
2.2 Czynnoœci podejmowane przez uczestników postê-
powania administracyjnego.
2.3 Za³atwianie spraw.
3. Dokumentowanie podejmowanych czynnoœci.
3.1. Protokó³ i jego konstrukcja.
3.2. Udostêpnianie akt sprawy.
3.3. Gromadzenie dowodów w sprawie.
3.4. Postanowienie - jego pozycja prawna (szczególnie
w oœwiacie) oraz konstrukcja.
3.5. Decyzja - jej pozycja prawna (szczególnie w oœwia-
cie) oraz konstrukcja.
3.6. Tryb odwo³awczy (za¿alenie, odwo³anie).
4. Postêpowanie administracyjne w sprawach do-
tycz¹cych uczniów.
4.1. Rodzaje decyzji administracyjnych dotycz¹cych
uczniów na podstawie ustawy o systemie oœwiaty –
wy³onienie grupy decyzji z przepisów.
4.2. Postêpowanie prowadz¹ce do wydania przez dyre-
ktora szko³y decyzji administracyjnej.
5. Postêpowanie administracyjne w sprawach do-
tycz¹cych nauczycieli.
5.1. Rodzaje decyzji administracyjnych dotycz¹cych
nauczycieli – na podstawie ustawy Karta Nauczyciela –
wy³onienie grupy decyzji z przepisów.

5.2. Postêpowanie prowadz¹ce do wydania przez dyre-
ktora szko³y decyzji administracyjnej na przyk³adzie
decyzji dotycz¹cych nadania stopnia awansu zawodo-
wego.
6. Postêpowanie skargowe w administracji
6.1. Co jest przedmiotem skargi? - okreœlenie prawnego
terminu skargi.
6.2. Postêpowanie prowadz¹ce do rozpatrzenia skargi
przez dyrektora szko³y.
Umiejêtnoœciami przydatnymi w pracy zawodowej na-
bytymi przez uczestników w toku zajêæ by³y:
ü wykorzystywanie znajomoœci prawa w kierowaniu

szko³¹ i placówk¹ oœwiatow¹, wprowadzaniu nowej
podstawy programowej,

ü umiejêtnoœæ interpretowania prawa administracyjne-
go,

ü praktyczne stosowanie prawa administracyjnego w
¿yciu szko³y.

Literatura: Zaleœny L. : Decyzje dyrektora szko³y i pla-
cówki oœwiatowej. Wyd. 2, IBO. Wroc³aw, 2008.
Wyniki ewaluacji szkolenia potwierdzi³y:
ü w³aœciwy dobór tematyki zajêæ - zagadnienia objête

szkoleniem ci¹gle pozostaj¹ w sferze zainteresowañ
uczestników,

ü jasne sprecyzowanie celu formy doskonalenia,
osi¹gniêcie sprecyzowanego celu formy, odniesienie
tematyki formy do praktyki zawodowej uczestników,

ü realizacjê zajêæ w stopniu celuj¹cym i bardzo dobrym
przez osoby prowadz¹ce - w zakresie zgodnoœci pla-
nowanej tematyki zajêæ z jej realizacj¹, poziomu
dydaktycznego i metodycznego prowadzonych zajêæ,
planu zajêæ i jego realizacji,

ü du¿e potrzeby w organizacji wsparcia dyrektorów i
nauczycieli w zakresie tematyki zarz¹dzania oœwiat¹.

Uczestnicy otrzymali materia³y szkoleniowe przygoto-
wan e przez prowadz¹cych.

Bo¿ena Roszak

nauczyciel konsultant

CDN w Lesznie

wyk³adowca

PWSZ  w Lesznie

Na szkolenie zaproszono wszystkich nauczycieli
zainteresowanych projektem rozporz¹dzenia.

Skorzysta³o z niego 50 osób byli to przede
wszystkim pedagodzy szkolni oraz nauczyciele ró¿-
nych specjalnoœci.

Wprowadzanie zmian budzi entuzjazm lub
sprzeciw. Zwykle jest tak, ¿e pewna grupa ludzi spo-
strzega zmianê jako po¿¹dan¹ i korzystn¹, inna jako
zbêdn¹.
Zawsze znajd¹ siê zwolennicy i zawsze krytycy - i
tak jest w przypadku zmian wprowadzanych w
oœwiacie.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szko³ach i placów-
kach wprowadza zmiany, które mog¹ byæ przyjête z

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w kontekœcie prawa oœwiatowego

i potrzeb wychowawczych uczniów
Grant WKO zrealizowany przez CDN w Lesznie
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entuzjazmem przez wszystkich zainteresowanych,
tj. rodziców, uczniów i nauczycieli.

Program szkolenia obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnie-
nia:
1. system pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
szkole;
2. analizê projektu rozporz¹dzenia;
3. analizê dotychczasowych form wsparcia uczniów
oraz analizê oferty szkó³ dotycz¹cej pomocy uczniom
ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi;
4. zasady udzielania i organizacji pomocy psychologi-
czno–pedagogicznej;
5. refleksjê nad mo¿liwoœci¹ edukacji w³¹czaj¹cej w
szko³ach i jej konsekwencjami;
6. analizê sk³adu osobowego zespo³u ds. specjalnych
potrzeb edukacyjnych uczniów (kto powinien pe³niæ
rolê koordynatora, jak¹ dokumentacjê prowadziæ, kto i
kiedy dokonuje ewaluacji i co dalej ?)
7. przewidywane jeszcze inne zmiany w zwi¹zku z no-
welizacj¹ rozporz¹dzenia.

Uczestnicy zajêæ pracowali w oparciu o pro-
jekt rozporz¹dzenia (rozporz¹dzenie opublikowano 17
listopada 2010 r.), który wywo³a³ wiele kontrowersji.
Niektórzy nauczyciele przyszli ju¿ z wiedz¹ na temat

rozporz¹dzenia, poniewa¿ zajmowali siê nim wczeœniej
na szkoleniach rad pedagogicznych, a jeszcze inni ucze-
stniczyli w spotkaniach organizowanych dla liderów,
mieli wiêc ju¿ ugruntowane spojrzenie na zapisy proje-
ktu.
Dzielili siê swoimi doœwiadczeniami oraz obawami co
do pe³nej realizacji ww. rozporz¹dzenia. Nikt nie kwe-
stionowa³ zasadnoœci zmian, jednak obawy zwi¹zane
(jak zwykle) z realizacj¹ s¹ doœæ znacz¹ce, poniewa¿
propozycja zmian:
• rozszerza katalog obowi¹zków nauczycieli i specjali-

stów zatrudnionych w szkole, co w konsekwencji ma
doprowadziæ do zmian stylu ich pracy, w dotychcza-
sowym sposobie prowadzenia lekcji, w ocenianiu
uczniów, a tak¿e w samej organizacji klasy,

• zobowi¹zuje do powo³ania i funkcjonowania zespo³u
ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, który musi siê

spotykaæ minimum raz w roku, projektowaæ swoj¹
pracê i wdra¿aæ to, co zaprojektuje,

• poszerza kompetencje pedagogów i innych specjali-
stów pracuj¹cych w placówce poprzez wspieranie na-
uczycieli podczas tworzenia indywidualnych
programów edukacyjno- terapeutycznych oraz pro-
gramów wsparcia.

• zobowi¹zuje dyrektora szko³y, placówki, przedszko-
la do zawiadamiania rodziców o posiedzeniu takiego
zespo³u, natomiast rodzic podejmie decyzjê, czy ze-
chce uczestniczyæ w tych pracach, jeœli nie zechce,
wówczas dyrektor ma obowi¹zek na piœmie przeka-
zaæ informacje rodzicom o tym, jakie by³y ustalenia
w czasie pracy takiego zespo³u,

• zobowi¹zuje w szko³ach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych zespo³y nauczycieli do doradztwa
edukacyjno-zawodowego oraz indywidualnych kon-
sultacji dla uczniów i rodziców, prowadzenia zajêæ
przygotowuj¹cych ucznia do œwiadomego planowa-
nia kariery zawodowej,

• spowoduje jeszcze inne zmiany w szeregu roz-
porz¹dzeñ, które s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane (je¿eli
planuje siê zmiany dotycz¹ce udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, to za tym id¹ zmiany
w statutach, nastêpnie zmiany w rozporz¹dzeniu w
ocenianiu, zmiany dotycz¹ce kszta³cenia uczniów o
specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyj-
nych).

Wszystkie zmiany s¹ nastawione na to, ¿eby wspieraæ
dzieci, wspieraæ rodziców, pomagaæ im, zapraszaæ ich
do szkó³, dawaæ pe³n¹ informacjê.
Jest to pójœcie w kierunku jawnoœci i otwartoœci-
szko³y dla ucznia.
Nauczyciele nie zostan¹ pozbawieni wsparcia.
MEN szkoli grupê liderów w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Liderzy bêd¹ szkolili kolejne grupy.

Planuje siê równie¿ ró¿nego rodzaju spotkania
konsultacyjno-informacyjne z w³¹czeniem pracowni-
ków nadzoru pedagogicznego – wizytatorów wspoma-
gaj¹cych. Te kompetentne osoby bêd¹ odpowiedzialne
za wiele zadañ w zakresie wspierania szkó³ doskonale-
nia i szkolenia.

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

do 31 grudnia 2010 r.
Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor  ds. PBP

Centrum Doskonalenia Nauczyccieli

w Lesznie

Zawartoœæ:
I. Cztery zmiany ustawy o systemie oœwiaty.
II. Brak zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – 21 nowych i 13
zmienionych rozporz¹dzeñ.
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela – 4 zmienione roz-
porz¹dzenia.
V. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie innych ustaw – 2 nowe rozporz¹dzenia.
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I. Ustawa o systemie oœwiaty - sejm uchwali³ kolejne
zmiany:
1. w dniu 22 stycznia 2010 roku ustawê zmieniaj¹c¹
ustawê o systemie oœwiaty – zmiany dotycz¹ art. 90m
(Dz. U. z 2010 r. nr 44, poz. 250 obowi¹zuje od 6 kwiet-
nia 2010 r.),
2. w dniu 4 marca 2010 roku ustawê zmieniaj¹c¹ usta-
wê o systemie oœwiaty– zmiany dotycz¹ art. 5c pkt 1
(Dz. U. z 2010 r. nr 54, poz. 320 obowi¹zuje od 21 kwie-
tnia 2010 r.),
3. w dniu 25 czerwca 2010 roku ustawê o sporcie–
zmiany zawarte w art. 58 dotycz¹ zmiany ustawy o sy-
stemie oœwiaty w art. 3 pkt 11c, art. 9 ust. 5 oraz poprzez
dodanie art. 13a (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 obo-
wi¹zuje od 16 paŸdziernika 2010 r.),
4. w dniu 5 sierpnia 2010 roku ustawê zmieniaj¹c¹
ustawê o systemie oœwiaty– zmiany dotycz¹ art. 5c pkt
1, art. 6, art. 14 ust. 2, 5 i 6, art. 14a ust. 7 (Dz. U. z 2010
r. nr 148, poz. 991 obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2010 r.).
S¹ to, kolejno, dwudziesta szósta, dwudziesta siódma,
dwudziesta ósma i dwudziesta dziewi¹ta zmiana tekstu
ustawy o systemie oœwiaty po og³oszeniu tekstu jedno-
litego w 2004 roku.
podstawa prawna:
• 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, nr 56, poz.
458, nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1705; 2010 r. nr
44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857 i nr
148, poz. 991),

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela – brak
zmian.
podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami
w: 2006 r. nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600; 2007
r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr
158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i
nr 247, poz. 1821; 2008 r. nr 145, poz. 917 i nr
227,poz. 1505; 2009 r. nr 1, poz. 1, nr 56, poz. 458, nr
67, poz. 572, nr 97, poz. 800, nr 213, poz. 1650 i nr
219, poz. 1706).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.
III.1. Prezes Rady Ministrów podpisa³ rozporz¹dze-
nie
III.1.1. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegó³owych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podrêczników oraz wyp³aty uczniom zasi³ku po-

wodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. nr 95, poz. 612
- obowi¹zuje od 16 czerwca 2010 r.),
III.2. Prezes Rady Ministrów podpisa³ rozporz¹dze-
nie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.2.1. z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podrêczników oraz wyp³aty uczniom
zasi³ku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z
2010 r. nr 95, poz. 612 ze zm. w: 2010 r. nr 117, poz. 783
- obowi¹zuje od 16 lipca 2010 r.),
III.2.2. z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podrêczników oraz wyp³aty uczniom
zasi³ku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z
2010 r. nr 95, poz. 612 ze zm. w: 2010 r. nr 117, poz. 783
i nr 153, poz. 1028 - obowi¹zuje od 7 wrzeœnia 2010 r.),
III.2.3. z dnia 4 paŸdziernika 2010 r. w sprawie form i
zakresu finansowego wspierania organów pro-
wadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki w klasach I-III szkó³
podstawowych i ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych
I stopnia (Dz. U. z 2009 r. nr 110, poz. 915 ze zm. w:
2010 r. nr 187, poz. 1253 - obowi¹zuje od 7 paŸdzierni-
ka 2010 r.),
III.3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
III.3.1. z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowa-
nia osób niebêd¹cych obywatelami polskimi do publi-
cznych przedszkoli, szkó³, zak³adów kszta³cenia
nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej na-
uki jêzyka polskiego, dodatkowych zajêæ wyrównaw-
czych oraz nauki jêzyka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. nr 57, poz. 361 - obowi¹zuje od 17 kwietnia
2010 r.),
III.3.2. z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko³y
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji kon-
kursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373 - obowi¹zuje od 21
kwietnia 2010 r.),
III.3.3. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie œwiadectw, dy-
plomów pañstwowych i innych druków szkolnych (Dz.
U. nr 97, poz. 624 - obowi¹zuje od 15 czerwca 2010 r.),
III.3.4. z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów
wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania egza-
minu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (Dz. U.
nr 103, poz. 652 - obowi¹zuje od 29 czerwca 2010 r.),
III.3.5. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: cieœla, ele-
ktryk, opiekunka œrodowiskowa, opiekun w domu po-
mocy spo³ecznej, posadzkarz, renowator zabytków
architektury, technik elektryk, technik leœnik, technik
prac biurowych i technik wiertnik (Dz. U. nr 125, poz.
845 - obowi¹zuje od 28 lipca 2010 r.),
III.3.6. z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw pro-
gramowych kszta³cenia w zawodach: elektromechanik,
górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel in-
strumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyj-
ny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik
informatyk, technik rachunkowoœci i zegarmistrz (Dz.
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U. nr 154, poz. 1033 - obowi¹zuje od 8 wrzeœnia 2010
r.),
III.3.7. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dzia³ania (Dz. U. nr 161, poz. 1080 - obowi¹zuje od 1
wrzeœnia 2010 r.),
III.3.8. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji
kszta³cenia dzieci obywateli polskich czasowo przeby-
waj¹cych za granic¹ (Dz. U. nr 170, poz. 1143 - obo-
wi¹zuje od 1 paŸdziernika 2010 r.),
III.3.9. z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: drukarz, intro-
ligator, mechanik maszyn i urz¹dzeñ drogowych, tech-
nik administracji, technik drogownictwa, technik
ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia,
technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i
technik turystyki wiejskie (Dz. U. nr 195, poz. 1296 -
obowi¹zuje od 5 listopada 2010 r.),
III.3.10. z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: betoniarz-z-
brojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, œlusarz,
technik geolog, technik us³ug fryzjerskich, technik
us³ug kosmetycznych, technik w³ókienniczych wyro-
bów dekoracyjnych i zdun (Dz. U. nr 210, poz. 1383 -
obowi¹zuje od 20 listopada 2010 r.),
III.3.11. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i
placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487 - obowi¹zuje od 1
lutego 2011 r.),
III.3.12. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228, poz. 1488 -
obowi¹zuje od 1 lutego 2011 r.),
III.3.13. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warun-
ków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedo-
stosowanych spo³ecznie w specjalnych przedszkolach,
szko³ach i oddzia³ach oraz w oœrodkach (Dz. U. nr 228,
poz. 1489 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011 r.),
III.3.14. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warun-
ków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedo-
stosowanych spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach i
oddzia³ach ogólnodostêpnych lub integracyjnych (Dz.
U. nr 228, poz. 1490 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011
r.),
III.3.15. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw
programowych kszta³cenia w zawodach: operator ma-
szyn w przemyœle w³ókienniczym, operator urz¹dzeñ
przemys³u ceramicznego, operator urz¹dzeñ przemys³u
szklarskiego, rêkodzielnik wyrobów w³ókienniczych,
technik analityk, technik garbarz, technik technologii
ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik
technologii szk³a i technik w³ókiennik (Dz. U. nr 231,
poz. 1522 - obowi¹zuje od 23 listopada 2010 r.),

III. 3.16. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycz-
nej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626 - obo-
wi¹zuje od 1 stycznia 2011 r.).
III.4. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.4.1. z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. nr
124, poz. 860 ze zm. w: 2008 r. nr 144, poz. 903; 2010 r.
nr 60, poz. 374 - obowi¹zuje od 28 kwietnia 2010 r.),
III.4.2. z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 988 ze zm.
w: 2003 r. nr 192, poz. 1875; 2010 r. nr 61, poz. 378 -
obowi¹zywa³o od 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.),
III.4.3. z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie warunków i
sposobu wykonywania przez przedszkola, szko³y i pla-
cówki publiczne zadañ umo¿liwiaj¹cych podtrzymywa-
nie poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i
jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodo-
wych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jê-
zykiem regionalnym (Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1579
ze zm. w: 2010 r. nr 109, poz. 712 - obowi¹zuje od 7 li-
pca 2010 r.),
III.4.4. z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr
83, poz. 562 ze zm. w: 2007 r. nr 130, poz. 906; 2008 r.
nr 3, poz. 9 i nr 178, poz. 1097; 2009 r. nr 58, poz. 475,
nr 83, poz. 694 i nr 141, poz. 1150; 2010 r. nr 156, poz.
1046 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2010 r.),
III.4.5. z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko³y i pla-
cówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci
wychowawczej i opiekuñczej oraz rodzajów tej doku-
mentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 ze zm. w:
2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977; 2010
r. nr 156, poz. 1047 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2010 r.),
III.4.6. z dnia 5 paŸdziernika 2010 r. w sprawie organi-
zacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze
zm. w: 2003 r. nr 104, poz. 965 i nr 141, poz. 1362; 2004
r. nr 164, poz. 1716; 2005 r. nr 142, poz. 1191; 2006 r. nr
36, poz. 250, nr 86, poz. 595 i nr 141, poz. 999; 2010 r.
nr 186, poz. 1245 - obowi¹zuje od 6 paŸdziernika 2010
r.),
III.4.7. z dnia 18 paŸdziernika 2010 r. w sprawie bezpie-
czeñstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szko³ach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze
zm. w: 2009 r. nr 139, poz. 1130; 2010 r. nr 215, poz.
1408 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011 r.),
III.4.8. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr
83, poz. 562 ze zm. w: 2007 r. nr 130, poz. 906; 2008 r.
nr 3, poz. 9 i nr 178, poz. 1097; 2009 r. nr 58, poz. 475,
nr 83, poz. 694 i nr 141, poz. 1150; 2010 r. nr 156, poz.
1046 i nr 228, poz. 1491 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2011 r.),
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III.4.9. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego
statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z
2002 r. nr 223, poz. 1869 ze zm. w: 2010 r. nr 228, poz.
1492 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2011 r.),
III.5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisa³ rozporz¹dzenie
III.5.1. z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania zezwoleñ na indywidualny program
lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego progra-
mu lub toku nauki w szko³ach artystycznych niereali-
zuj¹cych kszta³cenia ogólnego (Dz. U. nr 61, poz. 381 -
obowi¹zuje od 29 kwietnia 2010 r.),
III.5.2. z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub publicz-
nej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. nr 100, poz. 642 - obowi¹zuje od 1 czerwca
2010 r.),
III.5.3. z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji
przyznawanych publicznym szko³om artystycznym
zak³adanym i prowadzonym przez osoby prawne nie-
bêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego i przez
osoby fizyczne (Dz. U. nr 162, poz. 1090 - obowi¹zuje
od 18 wrzeœnia 2010 r.),
III.5.4. z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji
przyznawanych niepublicznym szko³om artystycznym
(Dz. U. nr 162, poz. 1091 - obowi¹zuje od 18 wrzeœnia
2010 r.),
III.6. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dze-
nie
IV.6.1. z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego w publicznych szko³ach i placówkach
artystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 82, poz. 761 ze zm. w:
2005 r. nr 61, poz. 541; 2006 r. nr 97, poz. 668 i nr 153,
poz. 1092; 2010 r. nr 67, poz. 431 - obowi¹zuje od 8
maja 2010 r.),

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
IV.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

IV.1.1. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad nadawania “Medalu Komisji Edukacji
Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru
medalu, trybu jego wrêczania i sposobu noszenia (Dz.
U. z 2000 r. nr 99, poz. 1073 ze zm. w: 2010 r. nr 63,
poz. 392 - obowi¹zuje od 16 kwietnia 2010 r.),
IV.1.2. z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wysokoœci mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22,
poz. 181 ze zm. w: 2006 r. nr 43, poz. 293; 2007 r. nr 56,
poz. 372; 2008 r. nr 42, poz. 257; 2009 r. nr 52, poz. 422
i nr 222, poz. 1755; 2010 r. nr 131, poz. 885 - obo-
wi¹zuje od 1 wrzeœnia 2010 r.),
IV.1.3. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uzyskiwa-
nia stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm. w: 2007 r. nr 214,
poz. 1580; 2010 r. nr 235, poz. 1543 - obowi¹zuje od 28
grudnia 2010 r.),
IV.1.4. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwa-
lentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 737 ze zm. w: 2004 r. nr
264, poz. 2634; 2010 r. nr 255, poz. 1712 - obowi¹zuje
od 1 stycznia 2011 r.),
V. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie innych ustaw.
V.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
V. 1.1. z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu po-
dzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorz¹du terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. nr
249, poz. 1659 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2011 r.),
V.2. Minister Zdrowia podpisa³a rozporz¹dzenie
V.2.1. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badañ lekar-
skich kandydatów do szkó³ ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych lub wy¿szych, uczniów tych
szkó³, studentów i uczestników studiów doktoranckich
(Dz. U. nr 155, poz. 1045 - obowi¹zuje od 25 sierpnia
2010 r.),
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Uwaga Nauczyciele
Zapraszamy do udzia³u w szkoleniach rad pedagogicznych nt. „Jak zorganizowaæ i przeprowadziæ
projekt edukacyjny?”. Celem szkolenia jest zapoznanie z zadaniami stoj¹cymi przed dyrektorem, nauczy-
cielem i uczniem w procesie planowania projektu edukacyjnego w gimnazjum. W programie zajêæ m.in.: meto-
da projektu edukacyjnego, projekt w prawie oœwiatowym i etapy jego realizacji. W celu zorganizowania rady
pedagogicznej prosimy dyrektorów szkó³ o przes³anie pisemnego zg³oszenia zapotrzebowania. Formularz
w wersji drukowanej i elektronicznej dostêpny jest na naszej stronie internetowej www.cdn.leszno.pl


