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Szanowni Pañstwo!

Ostatni tegoroczny nu-
mer ,,Problemów Oœwiaty i Wy-
chowania” niesie w swych
treœciach przede wszystkim ró¿ne
podsumowania. W du¿ej mierze
dotycz¹ one Grantów Wielkopol-
skiego Kuratora Oœwiaty, presti-
¿owych szkoleñ, które odby³y siê
w Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli jesieni¹. Autorami pro-
jektów i g³ównymi prowadz¹cymi
szkolenia s¹ nauczyciele doradcy
metodyczni, nauczyciele konsul-
tanci i wicedyrektor CDN. Na
³amach czasopisma przedsta-
wiaj¹ szczegó³y ich realizacji
oraz refleksje, które pojawi³y siê
w trakcie pracy nad nimi. Szkole-
nia dotyczy³y stresu i wypalenia
zawodowego nauczycieli, metod
rozwi¹zywania sporów i konfli-
któw, kszta³cenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, upowszechniania edukacji
prawnej w pracy uczniem oraz
stosowania prawa w praktyce
szkolnej. Formy te mia³y du¿e
zainteresowanie wœród nauczy-
cieli i cieszy³y siê du¿ym uzna-
niem. Podkreœlano uzyskanie

szerokiej i uporz¹dkowanej wie-
dzy i umiejêtnoœci.

Ponadto zamieszczamy
ciekawe artyku³y wynikaj¹ce z
doœwiadczeñ zawodowych auto-
rów. S¹ zwi¹zane z barierami te-
chnologii informacyjnych, ochro-
n¹ danych osobowych ucznia,
zmianami w szkolnictwie zawodo-
wym oraz dzia³alnoœci Multime-
dialnych Centrów Informacyj-
nych w leszczyñskich bibliotekach
szkolnych.
Przestawiamy równie¿ kolejne
zmiany  w prawie oœwiatowym.

Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ Pañstwo
zainteresowani tymi ró¿norodny-
mi tekstami a u progu Nowego
Roku chcia³abym powtórzyæ prze-
czytane w sieci ¿yczenia:

¯yczê Ci...
marzeñ, o które warto walczyæ...
radoœci, którymi warto siê dzie-
liæ...
przyjació³, z którymi warto byæ...
nadziei, bez której nie da siê ¿yæ...

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

¯yczenia cudownych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwego Nowego Roku oraz radoœci

i pomyœlnoœci w codziennym i zawodowym  ¿yciu
sk³ada

Pawe³ Borowski

Dyrektor

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie
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Miros³awa W¹sowska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Technologia informacyjna towarzyszy wielu
dziedzinom naszego ¿ycia, st¹d jej obecnoœæ tak¿e w
dzia³alnoœci edukacyjnej. W coraz wiêkszym stopniu, w
sposób wa¿ny i nie do przecenienia, wspomaga proces
dydaktyczno-wychowawczy. Trudno wyobraziæ sobie
pracê uczniów, pedagogów z pominiêciem nowoczes-
nej technologii informacyjnej (TI) rozumianej jako jed-
na z dziedzin informatyki, która wraz ze sprzêtem
komputerowym i oprogramowaniem, tj. narzêdziami
u¿ywanymi do tworzenia, przesy³ania, prezentowania i
zabezpieczania informacji, ³¹czy telekomunikacjê oraz
narzêdzia i inne technologie zwi¹zane z informacj¹. Te-
chnologia ta wyposa¿a u¿ytkownika w odpowiednie na-
rzêdzia pozwalaj¹ce pozyskiwaæ informacje,
selekcjonowaæ je, analizowaæ, syntezowaæ, przetwarzaæ
i zarz¹dzaæ oraz przekazywaæ je innym odbiorcom.
Zwa¿ywszy na fakt, i¿ w dobie wspó³czesnej wiedza
jest bardzo szeroka, w szybkim tempie przyrasta, ale te¿
ulega szybkiej dezaktualizacji, istnieje koniecznoœæ
kszta³cenia w uczniach umiejêtnoœci zdobywania infor-
macji, wyszukiwania jej, docierania do ró¿nych Ÿróde³
oraz umiejêtnoœci korzystania z niej, bycia wobec niej
krytycznym, selekcjonowania informacji, a tak¿e prze-
twarzania.

Stosowanie nowych technologii oraz korzysta-
nie z Internetu, jako powszechnie dostêpnego Ÿród³a in-
formacji, platformy dzia³ania, wspó³pracy i
porozumiewania siê, wymiany pogl¹dów miêdzy zain-
teresowanymi osobami, grupami osób, pozwalaj¹ orga-
nizowaæ dzia³ania w zakresie indywidualnej wymiany
opinii, wspólnej pracy (popularne blogi, grupy dyskusy-
jne). S¹ one niezbêdne tak¿e w edukacji. Powstaj¹ sieci
szkó³, które ³¹czy wspólne podejœcie do tematów, pro-
blemów, ujêtych w jakimœ programie, szkó³ pra-
cuj¹cych wspóln¹ metod¹, wspó³pracuj¹cych na
ró¿nych p³aszczyznach, tak¿e w ramach wspó³dzia³ania
regionów. Ma to uœwiadomiæ uczniom potrzebê nauki,
by w przysz³oœci mogli zdobyæ ciekawy zawód,
zwi¹zany z nowymi technologiami.

Rol¹ nauczyciela jest zainteresowanie nauk¹ i
powodowanie, by proces dydaktyczno-wychowawczy
by³ na tyle ciekawy, aby uczniowie chcieli zdobywaæ
wiedzê, nabywaæ umiejêtnoœci. Proces ten mo¿na uatra-
kcyjniaæ równie¿ poprzez stosowanie ciekawych pro-
gramów i materia³ów dydaktycznych, z u¿yciem
nowych technologii, którymi uczniowie s¹ zaintereso-

wani. Warto zadaæ pytanie, jak nauczyciele radz¹ sobie
z tymi wyzwaniami.

Jako nauczyciel konsultant staram siê wspieraæ
innych nauczycieli, prowadz¹c warsztaty metodyczne
bêd¹ce form¹ doskonalenia zawodowego z zakresu te-
chnologii informacyjnej. Wykonywane w toku zajêæ
æwiczenia maj¹ na celu wyposa¿enie uczestników w
okreœlone przez program umiejêtnoœci, m.in. obs³ugi
programów u¿ytkowych, wykorzystywanych i przydat-
nych w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej.

W zakresie programów u¿ytkowych uczestni-
cy poznaj¹ dzia³anie i mo¿liwoœci zastosowania edytora
tekstu, w którym tworz¹ dokumenty, zapisuj¹ je w stru-
kturze folderów, edytuj¹ i formatuj¹ tekst, poprawiaj¹
pisowniê stosuj¹c automatyzacjê pracy, tworz¹ obiekty
graficzne, formatuj¹ je i kopiuj¹. W zredagowanym do-
kumencie tworz¹ formaty akapitów, ustawiaj¹ tabulato-
ry.

W programie przeznaczonym do tworzenia
prezentacji multimedialnej projektuj¹ slajdy, korzy-
staj¹c z ró¿nych Ÿróde³ informacji, w tym z istniej¹cych
ju¿ dokumentów, tak¿e z zasobów sieci Internet, forma-
tuj¹ slajdy, edytuj¹ i kopiuj¹ tekst, tworz¹ i kopiuj¹
obiekty graficzne, stosuj¹ animacjê i za³¹czaj¹ pliki
dŸwiêkowe, tworz¹c w ten sposób prezentacjê multime-
dialn¹ jako narzêdzie swojej pracy pedagogicznej.

Nauczyciele zapoznaj¹ siê te¿ z dzia³aniem
programu arkusz kalkulacyjny i jego funkcjami. Uczest-
nicy tworz¹ tabele, formatuj¹, obliczaj¹ dane z zastoso-
waniem funkcji, w graficzny sposób przedstawiaj¹
dane, formatuj¹ wykresy.

Ucz¹ siê sprawnie wyszukiwaæ informacje na
okreœlony temat z zasobów sieci Internet oraz pos³ugi-
waæ siê technologi¹ komunikacyjn¹ do przesy³ania info-
rmacji drog¹ elektroniczn¹.
Nauczyciele z du¿ym zaanga¿owaniem bior¹ udzia³ w
zajêciach, wykonuj¹ indywidualne æwiczenia, których
specyfika wymaga nieustannej koncentracji, staraj¹ siê
prze³amywaæ opory, doskonaliæ umiejêtnoœci i posze-
rzaæ wiedzê. Niekiedy dochodz¹ do wniosku, ¿e to co do
tej pory by³o nowe i ,,straszne” wcale takie nie jest, jest
nam przyjazne i u¿yteczne, pomocne w pracy,
u³atwiaj¹ce jej organizacjê. Uczestnicy zajêæ poznaj¹
tak¿e dodatkowe funkcje w zakresie dzia³ania programu
oraz mo¿liwoœci ich zastosowania.
Szkolenia uœwiadamiaj¹ uczestnikom, ¿e technologia
informacyjna z u¿yciem narzêdzia w postaci komputera
pozwala znakomicie przyspieszaæ pracê, automatyzo-
waæ j¹; w ten sposób zaoszczêdziæ wiele czasu. Zajêcia
stanowi¹ powód do satysfakcji, gdy mog¹ wspieraæ na-
uczycieli w ich odpowiedzialnej i ciekawej, choæ
nie³atwej pracy.

Wychowanie

TECHNOLOGIA  INFORMACYJNA
– PRZE£AMYWANIE  BARIER
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O u¿ytecznoœci programów komputerowych i roli kom-
putera jako narzêdzia pracy zapewne nie trzeba nikogo
przekonywaæ; to czêsto ¿ycie wymusza potrzebê ich po-
znania jednak chcê zachêciæ osoby, które dotychczas
pos³ugiwa³y siê technologi¹ informacyjn¹ w ograniczo-
nym zakresie, aby zechcia³y poszerzaæ i doskonaliæ swe
umiejêtnoœci.

Szko³y i placówki oœwiatowe wyposa¿one s¹
w ró¿nym stopniu w sprzêt pozwalaj¹cy korzystaæ z no-
woczesnych technologii. Bywa jednak, ¿e rzeczywi-
stoœæ szkolna ró¿ni siê od tej, jakiej oczekiwaliby
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Najczêœciej z przy-
czyn ekonomicznych brak jest podstawowego sprzêtu,
odpowiedniego oprogramowania, co pozwala³oby ko-
rzystaæ z nowych technologii informacyjnych. Myœlê tu
o nowoczesnym sprzêcie komputerowym o wysokich
parametrach, rzutnikach multimedialnych, odtwarza-
czach p³yt DVD, których brak w klasach, œwietlicach
szkolnych, bibliotekach. Istniej¹ Internetowe Centra In-
formacji Multimedialnej (ICIM) jednak uwa¿am, ¿e po-
trzeby uczniów i nauczycieli, gdy chodzi o narzêdzia
pracy umo¿liwiaj¹ce korzystanie z nowoczesnych tech-
nologii s¹ wiêksze. Zakup i posiadanie sprzêtu to jedno,
natomiast administrowanie, troska o jego stan technicz-
ny, oprogramowanie i zabezpieczenia to odrêbny pro-
blem. O ile atrakcyjniejsze by³yby zajêcia lekcyjne,
opiekuñczo-wychowawcze i biblioteczne z wykorzysta-
niem dostêpnych na rynku multimedialnych pomocy
dydaktycznych oraz propozycji edukacji interaktywnej
na portalach wydawnictw.

Mówi¹c o multimediach, myœlê o mediach kla-
sycznych wzbogaconych œrodkami i narzêdziami tech-
nologii informacyjnej m.in. komputerem, ró¿ni¹cych
siê od tradycyjnych swoj¹ interakcyjnoœci¹, gdy ucz¹cy
nie tylko obiera informacje za pomoc¹ komputera ale
mo¿e wp³ywaæ za jego poœrednictwem na rodzaj i po-
staæ informacji, przekszta³caæ i tworzyæ nowe informa-
cje za pomoc¹ mediów wyposa¿onych w komputery,
bêd¹cych po³¹czeniem kilku ró¿nych form przekazu in-
formacji (np. tekstu, dŸwiêku, grafiki, animacji, video).
Znajomoœæ narzêdzi TI pozwala wypracowaæ w³asne
materia³y do zajêæ z uczniami jak równie¿ korzystaæ z
dostêpnych programów edukacyjnych z ró¿nych dzie-
dzin wiedzy przygotowanych dla dzieci i uczniów na
poszczególnych etapach kszta³cenia.

Wydawcy od wielu ju¿ lat oferuj¹ atrakcyjne i
wartoœciowe programy interaktywne, czêsto online, dla
uczniów w ró¿nym wieku, wykorzystuj¹c w nich akty-
wnoœæ ucznia, na któr¹ to reakcjê odpowiada program,
np. udzielaj¹c bezpoœredniej odpowiedzi, oceniaj¹c jej
poprawnoœæ; zachodzi wówczas interakcja miêdzy ucz-
niem a programem. W sposób przyjazny i zrozumia³y
program komunikuje siê z u¿ytkownikiem.
Oto kilka przyk³adów portali z programami multime-
dialnymi dla dzieci i uczniów w ró¿nym wieku:
www.abcmedia.pl – producent i wydawca edukacyj-
nych gier dla dzieci , m.in. ,,Moje Pierwsze Zabawy”,
,,Dzieciêce Karaoke”, ,,Jêzykowe Przedszkole”, ,,seria
,,Angielski jest Super”;

www.lulek.tv - portal edukacyjno-rozrywkowy dla dzie-
ci w wieku 2-9 lat, zawieraj¹cy gry ucz¹ce m.in. liter,
liczb; dŸwiêków oraz figur; baœniowa kraina online;
www.domowyprzedszkolak.pl – portal edukacyjno-
rozrywkowy dla dzieci; gry na kioski multimedialne -
interaktywne zabawy twórcze na ekrany dotykowe (ap-
likacje do infokiosku);
www.aidemmedia.pl – gry i programy dla dzieci w wie-
ku od 3 – 15 lat, edukacja przez naukê i zabawê, eduka-
cja przedszkolna, szkolna, jêzykowa; dla starszych
uczniów testy sprawdzaj¹ce;
www.program4u.pl – portal, który oferuje darmowe
programy edukacyjne mo¿liwe do pobrania, dotycz¹ce
wiedzy z ró¿nych dziedzin nauki, adresowane do ucz-
niów w ró¿nym wieku;
www.cartal.com.pl – zawieraj¹cy encyklopediê multi-
medialn¹ dla dzieci;
dagiel.pl – oferuje gry, programy edukacyjne;
www.bpp.com.pl – programy Dyslektyk 2 oraz Sposób
na dysleksjê, zawieraj¹ce æwiczenia do terapii pedago-
gicznej;
www.ortofrajda.pl – zawiera grê komputerow¹ online
pod nazw¹ ortofrajda;
www.edukacja.aliensystem.com – komputerowy pro-
gram ogólnorozwojowy dla dzieci;
www.wsip.pl – edukacja interaktywna dla ró¿nych po-
ziomów kszta³cenia;
encyklopedia multimedialna PWN – zabawy i æwicze-
nia interaktywne.
Nauczyciele, pos³uguj¹c siê dostêpnymi narzêdziami,
staraj¹ siê stwarzaæ uczniom optymalne warunki do na-
bywania takich w³aœnie umiejêtnoœci, jak: poszukiwa-
nie, pozyskiwanie, porz¹dkowanie, systematyzowanie i
wykorzystywanie informacji z ró¿nych Ÿróde³ oraz do
efektywnego pos³ugiwania siê technologi¹ informa-
cyjn¹ w praktyce.

Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e tech-
nologia informacyjna sta³a siê wa¿nym elementem na-
szego ¿ycia. Nie uciekniemy od niej; wa¿ne jest, aby
nauczyciele, rodzice i opiekunowie w³o¿yli wysi³ek we
w³aœciwe przygotowanie m³odych ludzi do krytyczne-
go, m¹drego korzystania z nowoczesnych technologii.

Opracowano na podstawie literatury:

1. Danowski Bartosz, Krupiñska Alicja, Dziecko w sieci,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
2. Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos, Dydaktyka me-
diów, Pedagogika GWP, Gdañsk 2008.
3. KoŸmiñska Irena, Olszewska El¿bieta, Wychowanie
przez czytanie, Wydawnictwo Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa
2010.
4. Lewandowicz-Nosal Gra¿yna, Zybert El¿bieta, (red.),
Dzieci, M³odzie¿ – Internet – Biblioteka. Wytyczne IFLA
Sekcji Bibliotek dla dzieci i M³odzie¿y, Wydawnictwo
SBP, Warszawa 2009.
5. Poulet Bernard, Œmieræ gazet i przysz³oœæ informacji,
Wydawnictwo Czarne, Wo³owiec 2011.
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Dydaktyka

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN Leszno

Parafrazuj¹c s³owa Sêdziego z „Pana Tadeu-
sza”, mo¿na by rzec, ¿e ocenianie nie jest rzecz¹ ³atw¹
ani ma³¹. Dobrze wiedz¹ o tym nauczyciele, którzy
musz¹ oceniaæ na co dzieñ. Kolejne ich doœwiadczenia,
podejmowane rozwi¹zania na pewno przyczyniaj¹ siê
do doskonalenia systemu oceniania, ale i tak nie zawsze
przynosz¹ po¿¹dane efekty.
Pozornie wszystko wiemy, znamy odpowiednie zapisy
Rozporz¹dzenia ministra Edukacji Narodowej w spra-
wie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów (…).
Czytamy w nim:
Ocenianie osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postêpów
w opanowaniu przez ucznia wiadomoœci i umiejêtnoœci
w stosunku do wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z
podstawy programowej, okreœlonej w odrêbnych prze-
pisach, i realizowanych w szkole programów nauczania
uwzglêdniaj¹cych tê podstawê (rozdzia³ 2, § 2).
1. Ocenianie osi¹gniêæ edukacyjnych i zachowania ucz-
nia odbywa siê w ramach oceniania wewn¹trzszkolne-
go.
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêæ edu-
kacyjnych i jego zachowaniu oraz o postêpach w tym
zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym plano-
waniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postêpów w nauce
i zachowaniu.
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i na-
uczycielom informacji o postêpach, trudnoœciach w na-
uce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
(§ 3).
1. Nauczyciele na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego in-
formuj¹ uczniów oraz ich rodziców (prawnych opieku-
nów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbêdnych do uzyska-
nia poszczególnych œródrocznych i rocznych (semestra-
lnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi¹zkowych i
dodatkowych zajêæ edukacyjnych, wynikaj¹cych z rea-
lizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych ucz-
niów;
3) warunkach i trybie uzyskania wy¿szej ni¿ przewidy-
wana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z
obowi¹zkowych i dodatkowych zajêæ edukacyjnych.

Znamy przepisy, ale rzeczywistoœæ nieustannie nas za-
skakuje i wówczas stajemy przed dylematami – dylema-
tami oceniania. S¹ one szczególnie trudne, gdy okazuje
siê, ¿e wystawiane przez nas oceny nie satysfakcjonuj¹
¿adnej ze stron.
Dlaczego tak siê dzieje? Czy oceniamy Ÿle? Dlaczego
oceny – wbrew naszym oczekiwaniom - s¹ s³abe? Byæ
mo¿e jedn¹ z przyczyn jest nieumiejêtnoœæ uczenia siê
uczniów? Co mo¿e w takiej sytuacji pomóc?
Ocenianie kszta³tuj¹ce. Ocenianie, o którym mówi siê,
¿e pomaga siê uczyæ.

Ocenianie kszta³tuj¹ce to czêste, interaktywne ocenia-
nie postêpów ucznia i uzyskanego przez niego zrozu-
mienia materia³u, tak by móc okreœliæ, jak uczeñ ma siê
dalej uczyæ i jak najlepiej go nauczaæ. Ocenianie
kszta³tuj¹ce uczy, jak siê uczyæ (za CEO - Raport
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju).
Jak to mo¿liwe? Dziêki informacji zwrotnej poma-
gaj¹cej w uczeniu siê uczeñ zyskuje wiedzê pozwa-
laj¹c¹ mu na zrozumienie Ÿród³a konkretnych b³êdów
pope³nionych w pracy.
W³aœciwie zredagowana informacja zwrotna powinna
posiadaæ nastêpuj¹ce elementy:
co uczeñ zrobi³ dobrze/ pozytywne cechy jego pracy/
zalety,
co powinien poprawiæ,
w jaki sposób ma poprawiæ swoj¹ pracê,
wskazówki dla ucznia na przysz³oœæ.

Informacja zwrotna w ocenianiu kszta³tuj¹cym wyklu-
cza ogólnikowy komentarz. Musi odnosiæ siê do pracy
konkretnego ucznia.
Zamieszczony poni¿ej plakat ilustruje wszystkie wa¿ne
elementy OK.

Danuta Sterna, propagatorka oceniania kszta³tuj¹cego
w Polsce, tak ocenia efekty pracy z zastosowaniem oce-
niania kszta³tuj¹cego:

Z efektów nauczania w tym roku jestem bardzo zado-
wolona. Wszyscy uczniowie zdali do klasy drugiej, tyl-
ko dwóch uczniów otrzyma³o oceny dopuszczaj¹ce, te¿

Ocenianie kszta³tuj¹ce - szans¹ dla ucznia i nauczyciela
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dwie osoby ukoñczy³y rok z ocen¹ - dostateczn¹, reszta
uczniów otrzyma³a oceny dobre, bardzo dobre i ce-
luj¹ce.
(za: http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/danuta-sterna-o-
cenianie-ksztaltujace-refleksja-po-roku-pracy).

OK. zyskuje coraz wiêksze zainteresowanie, o czym
œwiadczy zamieszczony ni¿ej tekst pani Ireny Drzewie-
ckiej, nauczycielki matematyki w Zespole Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie.
By³am, widzia³am, polecam.
Nauczycielom stosuj¹cym OK nale¿¹ siê s³owa wiel-
kiego uznania. Swoimi dzia³aniami dowodz¹, ¿e zale¿y
im naprawdê na tym, aby pomóc uczniom i poprawiæ
wyniki nauczania.
Wszystkich zainteresowanych ocenianiem
kszta³tuj¹cym odsy³am do ksi¹¿ki Danuty Sterny „Oce-
nianie kszta³tuj¹ce w praktyce” i stron internetowych
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nie ma innej pora¿ki poza t¹, ¿e zaprzestaje siê prób.
Elbert Hubbard

Irena Drzewiecka

nauczyciel matematyki
Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie

Zas³yszane gdzieœ zdanie „Niewa¿ne, abyœ by³
lepszy od innych, wa¿ne, abyœ by³ lepszy od siebie sa-
mego z dnia wczorajszego”, jest dla mnie kie-
runkowskazem w wieloletniej ju¿ pracy
pedagogicznej w Zespole Szkó³ w Starym Bo-
janowie. Jako nauczycielka matematyki w gi-
mnazjum zawsze poszukujê nowych
rozwi¹zañ, które poprawi¹ metody pracy, a
zarazem dostosuj¹ dydaktykê do bie¿¹cych
potrzeb moich uczniów.
Oto garœæ doœwiadczeñ i wskazówek, jak
wdra¿am OK w swojej pracy pedagogicznej.
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010
wprowadziliœmy w naszej szkole (klasy I gi-
mnazjum) nastêpuj¹ce elementy OK, nauczy-
ciel :
okreœla cele lekcji i formu³uje je w jêzyku zro-
zumia³ym dla ucznia
ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co
bêdzie bra³ pod uwagê przy ocenie pracy ucznia NaCo-
BeZu
rozró¿nia funkcje oceny sumuj¹cej i kszta³tuj¹cej

stosuje efektywn¹ informacjê zwrotn¹.
Wdro¿enie oceniania kszta³tuj¹cego zosta³o poprzedzo-
ne:
- Wys³aniem do rodziców zaproszeñ na spotkanie o OK
informuj¹cych, ¿e wprowadzamy pewn¹ zmianê w sy-
stemie nauczania naszych uczniów oraz planujemy za-
stosowaæ nowoczesn¹ i sprawdzon¹ metodê oceniania
–ocenianie kszta³tuj¹cego OK, czyli pomagaj¹ce ucz-

niom siê uczyæ. Zaznaczyliœmy, ¿e dok³adniejsze infor-
macje zostan¹ przekazane podczas zebrania z
wychowawc¹ klasy, chodzi tylko o zapowiedŸ zmian i
zaproszenie rodziców do wspó³pracy.
- Spotkaniem z rodzicami, na którym zaprezentowano
ideê kszta³cenia ustawicznego - uczê siê, aby byæ; zapo-

Ocenianie kszta³tuj¹ce w praktyce szkolnej
- Gimnazjum w Starym Bojanowie

(Doœwiadczenia z pracy nauczyciela)
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znano rodziców z elementami OK.; przedsta-
wiono ró¿nicê miêdzy ocenianiem
kszta³tuj¹cym, a sumuj¹cym oraz zachêcono
do wspó³pracy i omówiono formy kontaktu
szko³y z rodzicami.
- Godzin¹ wychowawcz¹ „ Dlaczego OK ma
byæ dla mnie ok?”, aby uczeñ potrafi³ kontro-
lowaæ proces w³asnego uczenia siê oraz zna³
oczekiwania szko³y i nauczycieli, dziêki temu
wspó³uczestniczy³ w procesie nauczania.
Uczniowie gimnazjum objêci tym systemem
pracy s¹ obecnie w klasie III, wiêc zobaczymy

(przy wprowadzeniu nowej formu³y egzaminu) jaki
przyniesie efekt, ale chcia³abym w tym miejscu podzie-
liæ siê moim sposobem podawania uczniom NaCoBeZu.

Uzna³am, ¿e skoro NaCoBeZu ma uz-
mys³owiæ, czego dok³adnie uczeñ ma siê nauczyæ, co
ma umieæ i czego nauczyciel bêdzie od uczniów wyma-
ga³, to musi byæ zapisane czytelnie i jasno zaprezen-
towane, umieszczone w widocznym miejscu i
przypominane w trakcie realizacji kolejnych zadañ.
Dlatego NaCoBeZu przygotowujê do poszczególnych
lekcji i do konkretnych dzia³añ. Na tablicach w gabine-
cie co lekcjê, pod nazw¹ bie¿¹co omawianego dzia³u i
odpowiednim zakresem podstawy programowej, dopi-
nam paski z wypisanymi wymaganiami. Oprócz tego, ¿e
uczniowie maj¹ systematycznie gromadzone NaCoBe-
Zu z dzia³u, to jest to œwietny sposób na podsumowanie
ka¿dej lekcji. Zebrane razem przy podsumowaniu
ca³ego dzia³u w naturalny sposób tworz¹ NaCoBeZu do
sprawdzianu.
Stosowanie NaCoBeZu stwarza szerokie mo¿liwoœci
ukierunkowania pracy uczniów, u³atwia wprowadzenie
korekt do uczenia siê i przyspiesza postêpy w nauce.
Wszyscy jesteœmy przekonani do OK, widzimy korzy-
œci dla uczniów, rodziców i nas samych, wynikaj¹ce z
jego stosowania.

Polityka oœwiatowa

Donata Waszyñska- Samolak

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

„Metafor¹ nauczania nie jest ju¿ dzisiaj orkiestra, któr¹
dyryguje siê za pomoc¹ uprzednio napisanej partytury,
tylko zespó³ jazzowy,
który stale improwizuje w wyznaczonych przez siebie
granicach w³asnego zrozumienia i rytua³ów.”

Huberman 1992

Odpowiedzi¹ na potrzeby zmieniaj¹cego
ustawicznie swe oblicze rynku pracy jest projekt inno-
wacyjny pod nazw¹ „ Wielkopolski system monitoro-
wania i prognozowania” dotycz¹cy obszaru kszta³cenia
zawodowego.
Zosta³ on opracowany przez pracowników naukowych
Politechniki Poznañskiej we wspó³pracy z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego oraz
w porozumieniu z wieloma instytucjami i uczelniami.
Partnerem zagranicznym projektu jest Central Ostrobo-
thnia Uniwersity for Applied Sciences w Finlandii ,
gdzie zidentytyfikowano wiele sprawdzonych organiza-
cyjnie, strukturalnie i funkcjonalnie rozwi¹zañ, strategii

Zmiany w szkolnictwie zawodowym
w oparciu o model fiñski
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w obszarze szkolnictwa zawodowego mo¿liwych do
przeniesienia na grunt polski.
Autorzy projektu wybrali Finlandiê jako kraj partnerski
z uwagi na fakt, i¿ system kszta³cenia zawodowego w
tym kraju uwa¿any jest za jeden z lepiej funkcjo-
nuj¹cych w œwiecie. Fiñscy partnerzy to naród prakty-
czny oraz pragmatyczny, a takie rozwi¹zania i strategie
preferowane s¹ obecnie w obszarze kszta³cenia zawo-
dowego w Polsce.

Model fiñski szkolnictwa zawodowego:

Polityka edukacyjna:

Polityka edukacyjna, w tym obszar kszta³ce-
nia zawodowego w Finlandii, tworzone s¹ w oparciu o
tzw. system prognozowania i monitorowania
sporz¹dzany systematycznie przez VATT- Centrum
Badañ nad Gospodark¹.
Celem polityki edukacyjnej Finlandii dotycz¹cej szkol-
nictwa zawodowego jest zrównowa¿ony, zorientowany
i g³êboko osadzony regionalnie rozwój zatrudnienia.
W tym celu systemowo prowadzona jest tzw. regionalna
polityka edukacyjna, w której precyzuje siê oraz moni-
toruje regionalne potrzeby ekonomiczne jak i potrzeby
zwi¹zane z uwarunkowaniami demograficznymi dane-
go  regionu.

Takie podejœcie sprzyja opracowywaniu
szczegó³owego planu kszta³cenia zawodowego, które-
go podstaw¹ jest analiza potrzeb zmieniaj¹cego siê ryn-
ku pracy.
St¹d równie¿ treœci i programy nauczania w szkolnic-
twie zawodowym s¹ regulowane lokalnie w zale¿noœci
od potrzeb œrodowiska.
Bior¹c pod uwagê podstawy nauczania, organizator na-
uczania sporz¹dza szczegó³owy plan , który uwzglêd-
nia zawsze lokalny punkt widzenia tzn.
zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe danego
okrêgu gospodarczego  lub danego  regionu.

Finansowanie szkó³ zawodowych jako funkcja wyni-
ków nauczania:

Nauczanie zawodowe w Finlandii finansowane jest
przez pañstwo i gminy.
Udzia³ pañstwa wynosi 42%, udzia³ gmin okreœlany jest
na podstawie liczby mieszkañców.
Nowym instrumentem , sterowania przyjêtym przez fi-
ñskie Ministerstwo Edukacji i Kultury godnym uwagi,
a mo¿e i przeniesienia na grunt polski jest tzw. finanso-
wanie wynikowe.
Zgodnie z tym narzêdziem system przyznawania œrod-
ków na nauczanie opiera siê na wspó³czynniku wyni-
ków pracy placówek szkolnictwa zawodowego.
WskaŸniki uwzglêdniane przy przyznawaniu œrodków
uzale¿nione s¹ od wyników takich jak np. liczba absol-
wentów szkó³ zawodowych znajduj¹cych pracê w da-
nym œrodowisku.
System finansowania nauczania zawodowego zachêca i
obliguje do wynikowoœci, poniewa¿ finansowanie jest

przyznawane na podstawie matematycznego pomiaru
wynikowoœci osi¹gniêtej przez organizatora szkolenia
w sektorze zatrudnienia.

Cele kszta³cenia w szkolnictwie zawodowym ;

Nowatorskie ujêcie celów kszta³cenia szkol-
nictwa zawodowego wed³ug koncepcji fiñskiej zak³ada,
i¿ zapotrzebowanie na edukacjê zawodow¹ uzale¿nione
jest od stopnia w jakim odpowiadaæ ona bêdzie na po-
trzeby lokalnego œrodowiska pracy w zakresie struktury
zatrudnienia, sektorów gospodarki , oraz wymaganych
umiejêtnoœci i kompetencji zawodowych.
W szkolnictwie fiñskim funkcjonuje sta³y system moni-
torowania zapotrzebowania na okreœlone umiejêtnoœci i
kwalifikacje zawodowe o nazwie C&Q.
Identyfikowanie, monitorowanie i prognozowanie
zapotrzebowania na kompetencje w danym regionie go-
spodarczym to podstawa konstruowania planów i pro-
gramów nauczania. Nauczyciele prowadz¹
standaryzowane wywiady w œrodowiskach pracy.

Informacje z tych wywiadów gromadzone s¹ w
bazie danych, z których sporz¹dza siê okresowe raporty.
Na podstawie tych raportów opracowuje siê plany na-
uczania.
Pozyskuje siê tu informacje od ma³ych przedsiêbiorstw
danego sektora gospodarki w takim zakresie, by
przysz³y absolwent dysponowa³ gotowym zestawem
kompetencji zawodowych, które aktualnie s¹ wymaga-
ne na rynku pracy w danym regionie.
Dziêki takiemu systemowemu podejœciu m³odzi absol-
wenci szkó³ zawodowych otrzymuj¹ kompetencje i
umiejêtnoœci zgodne z zapotrzebowaniem œrodowiska
lokalnego , co jest gwarantem ich przysz³ego zatrudnie-
nia na danym  terenie.

Przedsiêbiorcy zaœ oraz drobni wytwórcy,
zgodnie z oczekiwaniami rynku, zyskuj¹ kompatybil-
nie wykszta³con¹ do swych potrzeb si³ê robocz¹.
W modelu fiñskim zmierza siê ku temu , aby zapotrze-
bowanie na nauczanie i poda¿ by³y jak najœciœlej do sie-
bie dopasowane, a komentarze i uwagi przedstawicieli
œrodowiska pracy trafia³y do osób planuj¹cych naucza-
nie.
Tak wiêc usystematyzowana wymiana doœwiadczeñ ,
przep³yw informacji jak i sta³e pog³êbianie wspó³pracy
pomiêdzy œrodowiskami pracy a szko³¹ staj¹ siê wy-
tyczn¹ w  doborze  celów i treœci nauczania.
Takie „ praktyczne” i osadzone w realiach podejœcie do
treœci nauczania eliminuje u przysz³ych absolwentów
szkó³ zawodowych poziom stresu zwi¹zany z ewentual-
nymi lukami w konkretnych umiejêtnoœciach , kompe-
tencjach jakie mog¹ byæ wymagane i egzekwowane od
nich  w miejscu pracy na danym stanowisku.

Uczenie siê poprzez pracê jako czêœæ nauczania zawo-
dowego:

Nauczanie wg modelu fiñskiego zak³ada co
najmniej 20 tygodni uczenia siê poprzez pracê tj. ucze-
nia siê w miejscu pracy , co gwarantuje zdobycie konie-
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cznych umiejêtnoœci zawodowych wymaganych na
tym, nie innym stanowisku pracy.
Nauczyciele oraz przedstawiciele pracodawcy wspól-

nie ze studentami planuj¹, realizuj¹ i weryfikuj¹ w ten
sposób stan wiedzy przyswojonej podczas uczenia siê.
Zawodowe nauczanie oceniane jest na podstawie tzw.
próbek umiejêtnoœci zawodowych .
Próbka wykonywana jest we wszystkich czêœciach na-
uczania, trwa od kilku godzin do tygodnia. Jest to swoi-
sty pokaz umiejêtnoœci zawodowych kandydata na dane
stanowisko.
Wprowadzone przez fiñskiego partnera krajowe konku-
rsy i pokazy weryfikacyjne umiejêtnoœci zawodowych
s³u¿¹ pobudzeniu œwiadomoœci biznesowej w systemie
nauczania, pozwalaj¹c na wprowadzenie do systemu
standaryzacji oceny szkó³.

Kompetencje  towarem rynkowym:

Jedn¹ z podstawowych innowacji systemu fiñ-
skiego jest odejœcie od tradycyjnego ujêcia zawodu jako
sta³ego zestawu kompetencji i umiejêtnoœci.
Wprowadzenie w obieg pojêcia” kapita³ ludzki” impli-
kuje ujêcie ekonomiczne kompetencji, gdzie automaty-
cznie zostaje ustawiona relacja pomiêdzy zbiorem i
stanem kompetencji zawodowych a zapotrzebowaniem
gospodarki.
Przejœcie z poziomu zawodu do poziomu kompetencji
pozwala na ich celowe oddzielenie od zawodów trakto-
wanych jako sta³e, skostnia³e zestawy niemodyfikowa-
nych kompetencji.

Jak wynika z prowadzonych analiz rynko-
wych, na danym rynku pracy wymagane s¹ tzw.
„wi¹zki kompetencji” z obszaru kilku zawodów pokre-
wnych .
Jest to tzw. . „kwalitologiczne ujêcie” kompetencji za-
wodowych / kwalitologia- nauka o jakoœci/.
St¹d wy³ania siê potrzeba systemowego monitorowa-
nia i prognozowania potrzeb kompetencyjnych i zmian
tych potrzeb, z czego mogliby docelowo skorzystaæ
przedsiêbiorcy danego regionu.
Praktycznie oznacza to min. identyfikowanie umiejêt-
noœci potrzebnych w ró¿nych rodzajach prac i dziedzi-
nach gospodarki, œledzenie zmian zachodz¹cych w
œrodowisku pracy, szybkie reagowanie na te zmiany,
tworzenie profili umiejêtnoœciowych, definiowanie
umiejêtnoœci i kompetencji.
Taki system stawia wyzwanie dla podmiotów gospodar-
czych zachêcaj¹c je i obliguj¹c jednoczeœnie do sta³ej
wspó³pracy, wymiany informacji, danych, czy ujawnia-
nia trendów przysz³oœciowych w tym polityki firm i
przedsiêbiorstw.
Dane dotycz¹ce zapotrzebowania na poszczególne
umiejêtnoœci mo¿na uzyskaæ poprzez analizê strategii
gospodarczej podmiotów z uwzglêdnieniem prognoz
rozwojowych firm i przedsiêbiorstw danego regionu.

Projekt innowacyjny „ Wielkopolski system monitoro-
wania i prognozowania”

Punktem wyjœcia dla projektu innowacyjnego
pod nazw¹ „Wielkopolski system monitorowania i pro-
gnozowania” by³a miêdzy innymi wnikliwa analiza
powi¹zañ miêdzy ofert¹ rynku pracy a tym, co proponu-
je szkolnictwo zawodowe w regionie wielkopolskim.
W wyniku prowadzonych analiz zaobserwowano istot-
ny rozdŸwiêk pomiêdzy kompetencjami oferowanymi
w systemie edukacji zawodowej a kompetencjami ocze-
kiwanymi na rynku pracy. Ró¿nice dotyczy³y równie¿
oczekiwañ  i potrzeb .

Istot¹ projektu jest mo¿liwoœæ zarz¹dzania in-
formacj¹ p³yn¹c¹ z ró¿nych Ÿróde³ od: pracodawców,
absolwentów szkó³ zawodowych, szkó³ zawodowych i
innych instytucji zwi¹zanych z rynkiem pracy.
System ten zosta³ tak skonstruowany, by zaspokoiæ po-
trzeby informacyjne w zakresie kszta³cenia zawodowe-
go pracodawców, uczniów, szkó³, instytucji rynku
pracy czy samorz¹dów w Wielkopolsce.

Niew¹tpliw¹ jego zalet¹ jest to, i¿ dziêki zastosowanym
narzêdziom informatycznym potrafi on identyfikowaæ
luki kompetencyjne i braki umiejêtnoœci w ramach
przedsiêbiorstwa w oparciu o informacjê wielo-
Ÿród³ow¹ / feedback/.

U¿ytkownikami projektu s¹ podmioty powi¹zane z ryn-
kiem pracy, szko³y, placówki oœwiatowe prowadz¹ce
kszta³cenie zawodowe.
Odbiorcami - pracodawcy oraz uczniowie szkó³ zawo-
dowych.
Innowacyjny charakter projektu, umo¿liwia:
ü wymianê informacji,
ü skrócenie drogi i czasu dostêpu do informacji, bazy

danych,
ü monitorowanie luk kompetencji, zawodów nadmia-

rowych i niedomiarowych,
ü integracjê œrodowisk pracodawców i pracobiorców,

wizualizacjê oczekiwañ,
ü okreœlenie wspólnych potrzeb dla pracodawcy i pra-

cobiorcy,
ü bezp³atny dostêp do informacji,
ü postrzeganie kompetencji jako produktu/ popyt pra-

codawców na kompetencje nie tylko popyt uczniów i
absolwentów  na pracê/,

ü prognozowanie popytu na okreœlone rodzaje kompe-
tencji.

Projektodawcy d¹¿¹ do takiej prezentacji systemu, by
badany nie odczuwa³, ¿e jest badany, ale wrêcz by³ mo-
tywowany do wprowadzenia danych do systemu, ze
wzglêdu na prywatne korzyœci z tego wynikaj¹ce.
Temu celowi s³u¿¹ :
üModu³ Przedsiêbiorcy
üModu³ Ucznia
üModu³ analityczny.

Zarz¹dzanie systemowe danymi p³yn¹cymi z profilu
pracodawcy, profilu ucznia, panelu ofert pracy i kom-
petencji oraz innymi danymi pozwala skonfigurowaæ
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potrzebne informacje i wygenerowaæ te, które danemu
podmiotowi, u¿ytkownikowi systemu s¹ potrzebne na
rynku pracy.

Korzyœci  dla ucznia:
ü inny wymiar poszukiwania pracy- zgodnie z posiada-

nymi  umiejêtnoœciami, nie zawodem
ü mo¿liwoœæ utworzenia w systemie w³asnego , indy-

widualnego profilu/ bazy danych o sobie/,
ü natychmiastowe wykorzystanie informacji zawar-

tych w indywidualnym profilu przez pracodawców,
ü ³atwoœæ przygotowania CV dla pracodawcy w opar-

ciu o opcjê zaznaczania umiejêtnoœci z gotowej listy
zawartej w systemie,

ü system zapewnia ochronê danych osobowych,
ü mo¿liwoœæ wyboru pracodawcy, rodzaju nawi¹zane-

go  z nim kontaktu
ü wiele przyjaznych funkcji systemu, w tym min. okre-

œlenie odleg³oœci dojazdu do pracy

Korzyœci dla pracodawcy:
ü wyboru pracownika dokonuje system zgodnie z

zapotrzebowaniem na dany zestaw kwalifikacji opi-
sany przez pracodawcê ,

ü mo¿liwoœæ przygotowania ofert pracy/ praktyk/ , sta-
¿y w oparciu o ³atw¹ opcjê zaznaczania umiejêtnoœci
z gotowej dostêpnej w systemie listy,

ü system sam poszukuje pracownika , który w najwiê-
kszym stopniu swoim profilem

ü odpowiada danej ofercie: pracy  praktyki, sta¿u,
ü 15- 20 minut, tyle czasu potrzeba, by system przygo-

towa³ ofertê pracy, bez ¿mudnych poszukiwañ i
przegl¹dania CV,

Korzyœci dla instytucji:
ü szybka i aktualizowana informacja o lukach w kom-

petencjach zawodowych,
ü standaryzacja informacji o wielkopolskim rynku pra-

cy w zakresie kszta³cenia zawodowego,
ü usprawnienie monitorowania i prognozowania rynku

pracy,
ü skrócenie czasu dostosowania oferty kszta³cenia za-

wodowego do potrzeb rynku pracy

W projekcie przewidziano uczestnictwo ponad 300
przedstawicieli grup docelowych , którzy wezm¹ udzia³
w testach , ewaluacji , doskonaleniu i upowszechnieniu
wytworzonego projektu.

Idea Flexicurity – nowe spojrzenie na funkcjonowanie
rynku pracy
Innowacj¹ , która godzi pozornie niemo¿liwe do pogo-
dzenia sprzecznoœci / wzrost bezpieczeñstwa socjalnego
i elastyczne funkcjonowanie rynku pracy/ jest idea fle-
xicurity.
Koncepcja ta ma na celu przeciwdzia³anie biernoœci za-
wodowej oraz brakowi aktywnoœci na rynku pracy
k³ad¹c jednoczeœnie nacisk na zachowanie bezpieczeñ-
stwa socjalnego.

Za³o¿eniem idei jest, by pracownicy podchodzili do
zmian na rynku pracy w sposób otwarty oraz dostrzegali
korzyœci p³yn¹ce z tych zmian.
Jednak najwa¿niejszym aspektem tej koncepcji jest
za³o¿enie, ¿e œwiadczenia socjalne nie mog¹ trwale
zast¹piæ dochodów uzyskanych z pracy zawodowej.
Komisja Europejska stoi na stanowisku, ¿e ta nowa idea
jest odpowiedzi¹ na wyzwania stoj¹ce przed rynkami
pracy, i ma sprzyjaæ konkurencyjnoœci oraz wzrostowi
zatrudnienia i zadowolenia dziêki zastosowaniu równo-
wagi pomiêdzy elastycznoœci¹ a bezpieczeñstwem.

Od szkolnictwa zawodowego wymagaæ siê obecnie bê-
dzie przygotowania takiego profilu absolwenta, które-
go umiejêtnoœci dok³adnie odpowiedz¹ potrzebom
zmieniaj¹cego
siê  rynku pracy.
Zatem mo¿na podsumowaæ , i¿ skutecznoœæ szkolnic-
twa zawodowego i jego spo³eczno- gospodarcza przy-
datnoœæ to nic innego jak efektywnie dzia³aj¹ca grupa
zawodowa zró¿nicowana pod wzglêdem umiejêtnoœci i
kompetencji, zdolna do szybkiej adaptacji do nowych
warunków i oczekiwanej reakcji na pojawiaj¹ce siê wy-
zwania spo³eczne i gospodarcze.

Dog³êbna analiza funkcjonowania fiñskiego mechaniz-
mu popytowo- poda¿owego i wypracowane na jej pod-
stawie innowacyjne podejœcia i rozwi¹zania sprawiaj¹ ,
¿e kompetencje zawodowe staj¹ siê nie tylko podstaw¹
i celem kszta³cenia zawodowego ale i towarem o du¿ej
wartoœci na rynku pracy.

Opracowano na podstawie materia³ów konferencyj-
nych:

Kamzela- Czub J., Morze M., Szalewska K. „Czas za-
wodowców. Wielkopolski system monitorowania i pro-
gnozowania”, AWT Poznañ 2011,

Wojnowski W. „Innowacje bez granic”, Nr IV/ gru-
dzieñ 2010,

Wiêcej informacji o projekcie:
www. zawodowcy.org
info@zawodowcy.org
facebook ZAWODOWCY. ORG
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Anna Dylak

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Bezpieczeñstwo danych osobowych ucznia to
jedno z wa¿niejszych zadañ wspó³czesnej szko³y.
Ochrona jego prywatnoœci to nie tylko obowi¹zek do-
ros³ych, ale równie¿ podstawowe prawo dziecka zapisa-
ne w Konwencji o Prawach Dziecka.

Podstawowym Ÿród³em prawa dotycz¹cym
ochrony danych osobowych jest Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art.
47 gwarantuje ka¿demu obywatelowi prawo do prywat-
noœci, czci, dobrego imienia, jak i ochrony danych oso-
bowych - Ka¿dy ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim ¿yciu osobistym. Art. 51 wyraŸ-
nie wskazuje, ¿e tylko na podstawie ustawy mamy pra-
wo do ujawniania informacji dotycz¹cych innej osoby.
Ponadto w treœci art. 51 okreœlono prawa osób, których
ujawnione dane dotycz¹ oraz kompetencje organów
w³adzy w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1. Nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany inaczej ni¿ na podsta-
wie ustawy do ujawniania informacji dotycz¹cych jego
osoby.
2. W³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i
udostêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ nie-
zbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym.
3. Ka¿dy ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdo-
wych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie
tego prawa mo¿e okreœliæ ustawa.
4. Ka¿dy ma prawo do ¿¹dania sprostowania oraz usu-
niêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub ze-
branych w sposób sprzeczny z ustaw¹.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania infor-
macji okreœla ustawa.

Stosownie do art. 51 ust. 5 Konstytucji, dnia 29
sierpnia 1997 r., powo³ano ustawê o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Adresatami tego dokumentu s¹ osoby i podmioty prze-
twarzaj¹ce dane osobowe, w tym szko³y, przedszkola i
placówki oœwiatowe. Ustawa opisuje jednak tylko ogól-
ne zasady bezpieczeñstwa danych i zazwyczaj s¹ one
doprecyzowane w przepisach szczególnych regu-
luj¹cych dzia³alnoœæ danej instytucji.

W rozumieniu ustawy dane osobowe s¹ to
wszelkiego typu informacje dotycz¹ce osoby, za po-
moc¹ których bez wiêkszego wysi³ku mo¿na tê osobê
zidentyfikowaæ. Mo¿liw¹ do zidentyfikowania jest taka
osoba, której to¿samoœæ mo¿na okreœliæ bezpoœrednio
lub poœrednio, przez powo³anie siê na numer identyfi-
kacyjny lub charakterystyczny czynnik okreœlaj¹cy jej

cechy: fizyczne, fizjologiczne (np. DNA), umys³owe
(np. rodzaj lub stopieñ niepe³nosprawnoœci umys³owej),
ekonomiczne, kulturowe lub spo³eczne. Ustawa zobo-
wi¹zuje szko³y oraz placówki oœwiatowe do ochrony
wszelkich informacji, na podstawie których mo¿na zi-
dentyfikowaæ ucznia.
Dane osobowe dzielimy na dane zwyk³e i dane wra¿li-
we (sensytywne). Do danych zwyk³ych zaliczamy:
imiê, nazwisko, adres zamieszkania, datê urodzenia, nr
PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych mo¿e byæ
uznane za zgodne z prawem jedynie wówczas, gdy ad-
ministrator danych (w szkole lub placówce oœwiatowej
tak¹ rolê pe³ni dyrektor) wyka¿e siê spe³nieniem co naj-
mniej jednego warunku wymienionego w art. 23 ust. 1
ww. ustawy:
1. Osoba, której dane dotycz¹ wyrazi na to zgodê, chy-
ba, ¿e chodzi o usuniêcie danych jej dotycz¹cych.
2. Jest to niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub
spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa.
3. Jest to konieczne do realizacji umowy.
4. Jest to niezbêdne do wykonania okreœlonych prawem
zadañ realizowanych dla dobra publicznego.
5. Jest to niezbêdne dla wype³nienia prawnie usprawied-
liwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie na-
rusza praw i wolnoœci osoby, której dane dotycz¹.

Dane wra¿liwe to dane szczególnie chronione i
dotycz¹: pochodzenia rasowego lub etnicznego,
pogl¹dów politycznych, przekonañ religijnych lub filo-
zoficznych, przynale¿noœci wyznaniowej, partyjnej lub
zwi¹zkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, infor-
macji o na³ogach lub ¿yciu seksualnym, skazañ, orze-
czeñ o ukaraniu i mandatów karnych, a tak¿e innych
orzeczeñ wydanych w postêpowaniu s¹dowym lub
administracyjnym.

Przetwarzanie danych wra¿liwych jest w zasa-
dzie zabronione. Jednak ustawodawca i w tym przypad-
ku dopuszcza mo¿liwoœæ przetwarzania danych jeœli
administrator danych wyka¿e, i¿ zachodzi co najmniej
jeden z dziesiêciu warunków wymienionych w ust. 2
ww. ustawy:
1. Osoba, której dane dotycz¹, wyrazi na to zgodê na pi-
œmie, chyba, ¿e chodzi o usuniêcie dotycz¹cych jej da-
nych.
2. Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwa-
rzanie takich danych bez zgody osoby, której dane do-
tycz¹ i stwarza pe³ne gwarancje ich ochrony.
3. Przetwarzanie takich danych jest niezbêdne do
ochrony ¿ywotnych interesów osoby, której dane do-
tycz¹, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotycz¹,
nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyra¿enia zgo-

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA
– PRZEPISY PRAWNE
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dy, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kura-
tora.
4. Jest to niezbêdne do wykonania statutowych zadañ
koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, stowarzy-
szeñ, fundacji lub innych, niezarobkowych organizacji
lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religij-
nych, filozoficznych lub zwi¹zkowych, pod warunkiem,
¿e przetwarzanie danych dotyczy wy³¹cznie cz³onków
tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymuj¹cych
z nimi sta³e kontakty w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹ i za-
pewnione s¹ pe³ne gwarancje ochrony przetwarzanych
danych.
5. Przetwarzanie dotyczy danych, które s¹ niezbêdne do
dochodzenia praw przed s¹dem.
6. Przetwarzanie jest niezbêdne do wykonania zadañ
administratora danych odnosz¹cych siê do zatrudnienia
pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych
danych jest okreœlony w ustawie.
7. Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu
zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych lub leczenia
pacjentów przez osoby trudni¹ce siê zawodowo lecze-
niem lub œwiadczeniem innych us³ug medycznych,
zarz¹dzania udzielaniem us³ug medycznych i s¹ stwo-
rzone pe³ne gwarancje ochrony danych osobowych.
8. Przetwarzanie dotyczy danych, które zosta³y podane
do wiadomoœci publicznej przez osobê, której dane do-
tycz¹.
9. Jest to niezbêdne do prowadzenia badañ naukowych,
w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzy-
skania dyplomu ukoñczenia szko³y wy¿szej lub stopnia
naukowego; publikowanie wyników badañ naukowych
nie mo¿e nastêpowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfi-
kacjê osób, których dane zosta³y przetworzone.
10. Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronê
w celu realizacji praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z
orzeczenia wydanego w postêpowaniu s¹dowym lub
administracyjnym.

W dniu 7 marca 2011 r. wesz³a w ¿ycie noweli-
zacja ustawy, wed³ug której szko³y i placówki oœwiato-
we maj¹ obowi¹zek wdro¿enia stosownej dokumentacji
opisuj¹cej procedury przetwarzania danych osobowych
i ustalone œrodki bezpieczeñstwa. W dokumentacji po-
winny siê znaleŸæ m.in. upowa¿nienia pracowników
oraz ewidencja osób upowa¿nionych do przetwarzania
danych osobowych. Sposób prowadzenia dokumentacji
dotycz¹cej ochrony danych osobowych i jej zakres opi-
suje rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie doku-
mentacji przetwarzania danych osobowych oraz warun-
ków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne
s³u¿¹ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z
2004 r. Nr 100, poz. 1024). W zwi¹zku z powy¿szym
administrator danych jest odpowiedzialny za opracowa-
nie w formie pisemnej i wdro¿enie tzw. „Polityki bez-
pieczeñstwa” oraz „Instrukcji zarz¹dzania systemem
informatycznym”.
Bezpieczeñstwo danych osobowych polega na ochronie
przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Przetwa-
rzanie informacji to nie tylko ich usuniêcie lub udostêp-

nienie, ale równie¿ sam fakt gromadzenia, opracowy-
wania lub utrwalania danych.. Administrator danych
jako osoba odpowiedzialna za ochronê interesów osób,
których dane dotycz¹, powinien wiêc podj¹æ stosowne
dzia³ania, aby dane by³y:
ü przetwarzane zgodnie z prawem,
ü zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów

i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodne-
mu z tymi celami,

ü merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do
celów, w jakich s¹ przetwarzane,

ü przechowywane w postaci umo¿liwiaj¹cej identyfi-
kacjê osób, których dotycz¹ nie d³u¿ej jednak ni¿ jest
to niezbêdne do osi¹gniêcia celu przetwarzania.

Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szko³y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej oraz rodza-
jów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z
póŸn. zm.), szko³y i placówki zobowi¹zane s¹ do prowa-
dzenia dokumentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci
wychowawczej i opiekuñczej. Rozporz¹dzenie okreœla
szczegó³owo rodzaje dokumentacji, któr¹ szko³y i pla-
cówki oœwiatowe s¹ zobowi¹zane prowadziæ w zale¿no-
œci od specyfiki prowadzonych zajêæ. Obowi¹zek
ochrony danych osobowych dotyczy informacji prze-
twarzanych w systemach elektronicznych, jak i danych
zgromadzonych w ksiêgach, kartotekach, wykazach i
innych zbiorach, np. w dziennikach lekcyjnych, dzien-
nikach zajêæ pozalekcyjnych, arkuszach ocen, ksiêgach
ewidencji uczniów. Do pozyskiwania takich danych,
które okreœla powy¿sze rozporz¹dzenie nie jest wyma-
gana zgoda rodziców poniewa¿ przetwarzanie tego typu
danych jest niezbêdne dla realizacji przez szko³ê lub
placówkê obowi¹zkowych zadañ wynikaj¹cych z prze-
pisu prawa. Nauczyciele i dyrektor szko³y/placówki
oœwiatowej mog¹ wiêc tylko w okreœlonym zakresie
przetwarzaæ dane osobowe ucznia a ka¿da czynnoœæ
zwi¹zana z ujawnianiem danych o uczniach musi byæ
uzasadniona wyraŸnym celem i koniecznoœci¹. Pozy-
skiwanie przez szko³ê lub placówkê danych osobowych
zwyk³ych w wiêkszym zakresie ni¿ okreœlony w przepi-
sach prawa, jest mo¿liwe wy³¹cznie po uzyskaniu zgody
od rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych i procedur okreœlonych w dokumen-
tach sporz¹dzonych przez szko³ê, jest podstawow¹ me-
tod¹ skutecznej ochrony danych osobowych ucznia
przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Warto wie-
dzieæ, ¿e w szkole lub placówce oœwiatowej najczêœciej
wystêpuj¹ce przes³anki legalnoœci przetwarzania da-
nych osobowych zwyk³ych to: zgoda osoby, której dane
dotycz¹, koniecznoœæ zrealizowania uprawnienia, czy
spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa
lub koniecznoœæ wykonania okreœlonych przez prawo
zadañ realizowanych dla dobra publicznego. Oczywi-
œcie wystarczy spe³nienie choæby jednego z podanych
wy¿ej warunków. Pamiêtajmy, i¿ tak naprawdê ¿aden,
nawet najlepiej skonstruowany dokument prawa nie za-
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gwarantuje pe³nego bezpieczeñstwa danych, jeœli sami,
indywidualnie nie zadbamy o bezpieczeñstwo informa-
cji dotycz¹cych uczniów. Wa¿ne jest sta³e podnoszenie
œwiadomoœci w tym zakresie i wprowadzenie w ¿ycie
pewnych „nawyków” w³aœciwego postêpowania. Sku-
teczn¹ ochronê mo¿e zapewniæ skrupulatne przestrze-
ganie nastêpuj¹cych zaleceñ:
• Respektowanie praw osób, których dane dotycz¹.
• Opracowanie i wdro¿enie procedur opisanych w „Po-

lityce bezpieczeñstwa”.
• Opracowanie i wdro¿enie „Instrukcji zarz¹dzania sy-

stemem informatycznym”.
• Nadanie upowa¿nieñ osobom, które (w okreœlonym

zakresie) musz¹ przetwarzaæ dane osobowe uczniów.
• Weryfikacja obecnoœci danych osobowych w bazach

i innych zbiorach danych, do których mamy upraw-
niony dostêp.

• Wyznaczenie administratora bezpieczeñstwa danych,
nadzoruj¹cego przestrzeganie zasad ochrony, chyba,
¿e administrator danych (dyrektor) podejmie decyzjê
o samodzielnym wykonywaniu tych czynnoœci.

• Wyznaczenie administratora systemu informatyczne-
go.

• Przechowywanie dokumentacji w pomieszczeniach
zabezpieczonych odpowiednio wzmocnionymi

drzwiami i oknami wyposa¿onymi w kraty, rolety lub
foliê antyw³amaniow¹.

• Fizyczne niszczenie wykorzystanych i niepotrzeb-
nych dokumentów.

• Nie pozostawianie osób postronnych w pomieszcze-
niu, w którym przetwarzane s¹ dane, bez obecnoœci
osoby upowa¿nionej do przetwarzania danych osobo-
wych.

• Wprowadzenie zabezpieczeñ we w³asnym zakresie:
pilne strze¿enie akt, noœników pamiêci zewnêtrz-
nych, komputerów przenoœnych, nie pozostawianie
bez kontroli dokumentów lub noœników danych w
miejscach publicznych, zamykanie na klucz do szaf
wszelkich akt zawieraj¹cych dane osobowe przed
opuszczeniem miejsca pracy.

• Przestrzeganie etyki zawodowej - zachowanie taje-
mnicy danych.

�ród³a:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r.
2. Ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. http://www.giodo.gov.pl/593/id_art/1596/j/pl [do-
stêp: 4.12.2011].

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie DN

Bo¿ena Roszak

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie
wyk³adowca
PWSZ im. J.A. Komeñskiego w Lesznie

W pracy nauczyciela stres zwykle kojarzy siê
z niew³aœciwymi zachowaniami uczniów, dokumento-
waniem pracy oraz prze³adowanymi programami na-
uczania. Powa¿nym stresorem jest liczebnoœæ klas,
która nie sprzyja w³aœciwym relacjom pomiêdzy ucz-
niami a tak¿e pomiêdzy uczniami a nauczycielem .
Uczniowie wówczas nie maj¹ zbyt du¿ego bezpoœred-
niego kontaktu z nauczycielem i czuj¹ siê ignorowani.
Poza tym w zbyt licznych klasach powierzchnia przypa-
daj¹ca na jednego ucznia stwarza sytuacjê zagro¿enia
psychicznego i tworzy du¿e napiêcia, na dodatek czêsto
klasy maj¹ niew³aœciw¹ wentylacjê i w kredowym ku-
rzu oraz na zagêszczonej powierzchni dochodzi do kon-
fliktów., co odbija siê bardzo szybko na zdrowiu
fizycznym i uczniów i nauczyciela. Poczucie odpowie-
dzialnoœci za innych, nieprzerwana koncentracja, stre-

sogenne konfrontacje z rodzicami uczniów wszystko to
obni¿a psychiczn¹ odpornoœæ.

Nauczyciel bez przerwy musi wiêc utrzymy-
waæ kontrolê nad klas¹ a wielu problemów nie mo¿e siê
pozbyæ wraz z koñcem dnia.

Wspó³czeœnie nauczyciele wskazuj¹ na istot-
ny czynnik stresogenny jakim jest wg nich aktualny
stan prawny i organizacyjny w resorcie oœwiaty.
Wiele wymagañ stawianych nauczycielom przez
w³adze oœwiatowe przez rodziców uczniów, urzêdni-
ków, lokalne spo³ecznoœci – pozostaje w sprzecznoœci
ze sob¹ a czêsto jest niemo¿liwych  do wykonania.
Nauczyciele czuj¹ siê niedoceniani i ostro krytykowani.

Bardzo powa¿n¹ przyczyn¹ stresu a mo¿e
mniej dostrzegan¹ jest jednak brak wspó³pracy w gronie
nauczycielskim, brak empatii, zrozumienia i wsparcia
ze strony zarz¹dzaj¹cych szko³¹ oraz relacje interper-
sonalne w œrodowisku doros³ych.

Zawód nauczyciela to taka profesja, w której
bliskie relacje interpersonalne wi¹¿¹ siê z procesami
zaanga¿owania emocjonalnego co bardzo eksploatuje
odpornoœæ psychiczn¹.

¯aden pracownik szko³y nie funkcjonuje w
niej w odosobnieniu, lecz jest uwik³any w sieæ wspó³za-
le¿noœci z innymi osobami a to z kolei warunkuje ko-
niecznoœæ komunikowania siê, interakcji i kontaktu.

Nie ma pracy bez stresu – refleksje po spotkaniu
z nauczycielami na temat stresu i wypalenia zawodowego
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Czêsto jednak komunikacja miêdzy pracownikami
opiera siê na rywalizacji zamiast na wspó³pracy i zrozu-
mieniu.

Tendencje rywalizacyjne miêdzy pracownika-
mi wystêpuj¹ w ka¿dym zak³adzie pracy, podobnie
dzieje siê i w szkole. Takie jednak podejœcie os³abia i
wyklucza potencjalny element wsparcia spo³ecznego,
bardzo wa¿nego w zmaganiu siê z trudnoœciami co-
dziennoœci.
Wyczerpanie dniem szkolnym daje o sobie znaæ szcze-
gólnie wtedy, gdy nauczyciele nie potrafi¹ siê zrelakso-
waæ i kontrolowaæ poziomu stresu co jest niezbêdne
dla zapewnienia sobie zdrowia fizycznego i psychiczne-
go.
I tak poczucie permanentnego stresu pozbawia nauczy-
cieli radoœci z wykonywanej pracy, obni¿a jej jakoœæ i
prowadzi do wypalenia zawodowego.

Czym jest stres ?
Stresem okreœla siê wszystkie bodŸce zmie-

niaj¹ce stopieñ gotowoœci cz³owieka do dzia³ania. H.
Selye, który wprowadzi³ pojêcie stresu do medycyny i
psychologii mówi o stresie ¿ycia i wskazuje, ¿e dziêki
niemu ¿ycie nie jest nudne i monotonne. Ale jeœli docie-
ra do nas zbyt wiele bodŸców (stresorów) wówczas od-
czuwamy dyskomfort. Ci¹g³e i sta³e poddawanie
cz³owieka silnemu oddzia³ywaniu stresorów sprawia,
¿e pogarsza siê nasze samopoczucie, zdrowie i mo¿e
dojœæ do ca³kowitej dezorganizacji naszego ¿ycia. Dla-
tego, aby chroniæ siê przed stresem trzeba poznaæ jego
naturê, nauczyæ siê go kontrolowaæ.
W literaturze psychologicznej i medycznej mówi siê o
trzech stadiach stresu:
ü Alarmowym,
ü Adaptacji,
üWyczerpania.

W pierwszym stadium cz³owiek odczuwaj¹c
dzia³anie stresora prze¿ywa poczucie bezsilnoœci i za-
gro¿enia. Jednak¿e pod wp³ywem autonomicznego
uk³adu nerwowego dochodzi w organizmie do wielu
zmian pozwalaj¹cych na opanowanie zagro¿enia, co
sprawia, ¿e organizm siê stabilizuje czyli nastêpuje faza
adaptacji. W przypadkach, gdy stresor jest bardzo silny
lub jego dzia³anie przed³u¿a siê, dochodzi do wyczerpa-
nia mo¿liwoœci przystosowawczych i wtedy mo¿e dojœæ
do rozwijania siê ró¿nych chorób wywo³anych nieprzy-
stosowaniem np. choroby uk³adu kr¹¿enia, reumatycz-
ne, zaburzeñ trawienia, metabolizmu, reakcji
alergicznych.

Wyró¿nia siê   dwie kategorie stresu:
ü psychiczny –zmiany w psychologicznych mechaniz-

mach regulacyjnych,
ü biologiczny – zmiany fizjologiczne np. trzês¹ce siê

rêce, bóle g³owy itp.
Wed³ug A. Lewickiego psychologa kliniczne-

go zmiany zachowania cz³owieka pod wp³ywem stresu
mog¹ przybieraæ ró¿ne formy:
ü lêkowe zahamowanie dzia³ania,
ü gniew wyra¿aj¹cy siê poprzez agresjê,

ü regresjê czyli powrót do wczeœniejszych zachowañ,
ü fiksacja powtarzanie nieskutecznego dzia³ania,
ü wywo³ywanie objawów choroby.

Stres klasyfikowany jest równie¿ pod wzglê-
dem pobudzenia do dzia³ania.
I tak eustres to stres okreœlany jako pozytywny, mobili-
zuj¹cy do dzia³ania, odpieranie zagro¿enia, a dystres to
typ stresu szkodliwego hamuj¹cy dzia³anie konstrukty-
wne, powoduje utratê umiejêtnoœci samoregulacji.
Ludzie maj¹ ró¿n¹ odpornoœæ na stres, jednych ³atwo
wyprowadziæ z równowagi innych trudniej.
Jedni nauczyciele anga¿uj¹ siê w swoj¹ pracê bardzo -
za bardzo a inni wcale.
Wiadomo, ¿e ktoœ kto anga¿uje siê w pe³ni, obci¹¿ony
zostaje wieloma obowi¹zkami, bo na nim mo¿na pole-
gaæ. Jednak tak zaanga¿owani nauczyciele szybko siê
wypalaj¹  zawodowo.
Nauczyciel, który pozoruje swoj¹ pracê, manipuluje in-
nymi i skoncentrowany jest na sobie nie poddaje siê
³atwo stresom ani te¿ szybko nie wypali siê zawodo-
wo.
Odkryto tak¿e, ¿e niektóre osoby reaguj¹ stresem na sy-
tuacje, które dla innych nie wydaj¹ siê zagro¿eniem i s¹
niedostrzegalne. Zatem stres zale¿y w du¿ej mierze od
tego:
ü jak dana osoba ocenia sytuacjê,
ü jak szacuje swoje metody zwalczania stresu.

Jak¹ postawê przyj¹æ , by nie poddaæ siê zbyt ³atwo
stresom ?
Po pierwsze – spostrzegaæ nowe sytuacje i zdarzenia
nie jako zagro¿enia a wyzwania, mo¿na to osi¹gn¹æ
pracuj¹c  nad mentalnoœci¹
Po drugie – nie czuæ siê bezradnym wobec zdarzeñ kry-
tycznych a wiêc trenowaæ  umiejêtnoœci spo³eczne,
Po trzecie – nie unikaæ wydarzeñ, które wi¹¿¹ siê ze
stresem lecz zdecydowanie stawiaæ im czo³o np. na-
uczyæ siê technik relaksacyjnych.

Nauczyciele czêsto wymieniaj¹ jako czynnik
stresogenny chamstwo swoich kolegów a tak¿e
prze³o¿onych, podaj¹c ró¿ne jego przejawy np.
upokorzenia w pracy mobbing,
ü zmuszanie ludzi do walki z innymi poprzez nieustan-

ny krytycyzm,
ü pokrzykiwanie,
ü ci¹g³a kontrola, natarczywe sprawdzanie,
ü ci¹g³e krytykanctwo,
ü przeci¹¿anie prac¹, dawanie wiêcej zadañ, szybkich

terminów, aby wymusiæ  rezygnacjê,
ü znies³awianie, oczernianie,
ü umyœlne sabotowanie dzia³añ , nieudostêpnianie in-

formacji,  materia³ów do wykonywania pracy,
ü przeœladowanie w formie gróŸb, degradacji, ( jak ci

siê nie podoba to siê zwolnij, mam na twoje stanowi-
sko 100 innych),

ü dewaluowanie  innych na ka¿dym kroku,
ü zamykanie im ust wtedy, gdy odwo³uj¹ siê do swoich

praw,
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ü nastraszanie pracownika i stawianie ultimatum,
ü dla jednych przyjmowanie postawy uprzejmoœci,

wrêcz uni¿enia dla innych postawy bez szacunku
(wzywanie pracownika gestem rêki „niech no Pan tu
podejdzie ),

ü wypowiadanie kwestii „ o tym teraz nie mówimy”,
kiedy chc¹ przedstawiæ swoje stanowisko,

ü czêsto blokowanie otwartego dialogu, poprzez
oœmieszanie,

ü traktowanie wspó³pracowników przedmiotowo,
ü stosowanie  strategii wdziêcznoœci,
ü kierowanie siê humorami
ü stwarzanie poczucia braku bezpieczeñstwa wœród

pracowników
ü nieprawid³owy przep³yw informacji – niew³aœciwa

organizacja szko³y
ü brak kontaktu wzrokowego podczas rozmowy
ü niedok³adnie formu³owane polecenia – szumy komu-

nikacyjne

Wskazuj¹, ¿e te grubiañskie zachowania
wp³ywaj¹ negatywnie na nich nawet wtedy, gdy tylko
im siê przygl¹daj¹.
Mówi¹ te¿ o tym, ¿e uczniowie s¹ codziennymi œwiad-
kami niekulturalnych zachowañ ze strony doros³ych.
Nieuprzejmoœæ wyczerpuje emocjonalne i poznawcze
zasoby cz³owieka niezbêdne do dzia³ania i uczenia siê.
Nauczyciele s¹ równie¿ œwiadomi tego, ¿e dok³adnie
tak samo traktowani przez nich uczniowie doznaj¹
permanentnego stresu a ich strategie obronne znów
daj¹ siê we znaki nauczycielom .

To jest samonapêdzaj¹ce siê ko³o , niszcz¹ce
zdrowie psychiczne zarówno uczniom, ich rodzicom i
nauczycielom.
Czêsto szko³y w ramach WDN organizuj¹ szkolenia na
temat budowania poprawnych i sprzyjaj¹cych zdrowiu
psychicznemu relacji.
Jednak efekty s¹ mizerne.
Dlaczego ?
OdpowiedŸ na to pytanie ka¿dy znajdzie w swojej
g³owie.

Opracowano na podstawie literatury oraz wypowiedzi
nauczycieli uczestników szkoleñ:

Bechowska-Gebhart A., Stalewski T., Mobbing. Patolo-
gia zarz¹dzania  personelem. Warszawa, Difin, 2004.
Gordon T., Wychowanie bez pora¿ek w szkole. Warsza-
wa, PAX ,2007
Horney K., Nasze wewnêtrzne konflikty. Poznañ, Dom
Wydaw. Rebis, 2000
Kmiecik-Baran K., Cieœlak W., Bez zgody na przemoc w
szkole i pracy. Gdañsk, Instytut Promocji Nauczycieli
,,Solidarnoœæ” 2001.
Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela.
Gdañsk, GWP, 2003
Libera K., Nie ma szko³y bez stresu . Tak¿e dla nauczy-
cieli. Poznañ, UAM2003
O'Moore M., Minton S. J. , Jak opanowaæ przemoc w
szkole. Warszawa,  WSiP, 2008
Py¿alski J., Merecz D. Psychospo³eczne warunki pracy
polskich nauczycieli. Pomiêdzy wypaleniem zawodo-
wym a zaanga¿owaniem. Kraków, Impuls 2010

PS.
Cham to cz³owiek kiedyœ osadzony w najni¿-

szej warstwie spo³ecznej bezrefleksyjnie przenosi nor-
my zachowania z grupy pochodzenia do grupy
docelowej.
Z greki pochodzi okreœlenie hoi polloi – mot³och, po-
spolici ludzie, szara masa.

Nauczyciele to propagatorzy zachowañ kultu-
ralnych, przynajmniej tego siê od nich oczekuje. Zada-
niem szko³y jest przede wszystkim umo¿liwiæ uczniom
nabycie zachowañ , które pozwol¹ im porozumiewaæ siê
z innymi w sposób kulturalny, a nie przyczyniaæ siê do
szerzenia chamstwa.

Chamskie zachowanie w stosunku do cz³owie-
ka, czy grupy ludzi kulturalnych bywa parali¿uj¹ce.
Chamskie zachowanie wœród ludzi, którzy te¿ zacho-
wuj¹ siê po chamsku nie zwraca niczyjej uwagi.

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Pograntowe refleksje

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w
dniach:30 IX 2011 r. i 03X 2011 r. realizowa³o grant
WKO Metody rozwi¹zywania sporów i konfliktów.

Adresatami szkolenia byli zainteresowani tematem na-
uczyciele.

Okreœlono nastêpuj¹ce cele zajêæ - doskonalenie umie-
jêtnoœci w zakresie:
ü rozwi¹zywania sytuacji trudnych,
ü komunikacji interpersonalnej,
ü rozpoznawania i diagnozowania konfliktów,
ü zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹,
ü podstawowych zasad negocjacji, mediacji.

Metody rozwi¹zywania sporów i konfliktów
Grant WKO 2011 r.
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W czasie szkolenia podjêto miêdzy innymi takie kwe-
stie, jak:
ü rodzaje i fazy konfliktu,
ü procesy grupowe,
ü rozpoznawanie i diagnozowanie konfliktów w szko-

le,
ü podstawy negocjacji i mediacji.

Temat grantu wzbudzi³ du¿e zainteresowanie,
a jego realizacja znalaz³a uznanie w opiniach uczestni-
ków.
Jan Pawe³ II s³usznie podkreœla³, i¿ istot¹ wychowania
jest nieustanna nauka stawania siê cz³owiekiem, jest
jego  ucz³owieczanie.

W wychowaniu chodzi w³aœnie o to, a¿eby cz³owiek
stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem.

Spory, k³ótnie to temat ci¹gle aktualny. Nie
omijaj¹ ¿adnego œrodowiska, równie¿ szko³y. Zwykle
zaczynaj¹ siê niewinnie; od niezadowolenia, np. z po-
wodu oceny, ale mog¹ koñczyæ siê narastaniem uczuæ
wrogoœci i nienawiœci do ró¿nych podmiotów.
Polemiki stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêœæ naszego ¿ycia; na-
le¿y te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e mog¹ mieæ tak¿e charakter
konstruktywny. Polemika konstruktywna na pewno
prowadzi do po¿¹danych zmian, do swoistego katharsis.
Rzecz w tym, ¿e nale¿y siê nauczyæ polemizowaæ, a po-
niewa¿ jesteœmy pedagogami, to naszym zadaniem staje
siê przekazanie wychowankom tej umiejêtnoœci. Nieko-
niecznie musimy staæ siê autorami sukcesu w tym w³aœ-
nie zakresie, niemniej jednak najistotniejsze jest to, i¿
takie próby podejmujemy.
Wycofanie siê z konfliktu wcale nie powoduje jego za-
koñczenia; w istocie niczego nie zmienia, a doprowa-
dziæ mo¿e jedynie do wzrostu negatywnych uczuæ.
Nauczyciele uczestnicz¹cy w zajêciach z zainteresowa-
niem odnieœli siê do przyk³adowych technik mediacji i
negocjacji, do których przywi¹zuje siê coraz wiêksz¹
wagê.
Byæ mo¿e umiejêtne (i czêstsze) stosowanie mediacji i
negocjacji by³oby w stanie rozwi¹zaæ wewn¹trz szko³y
wiele trudnych sytuacji. Chodzi w³aœnie o owo
„wewn¹trz”. Nietrudno chyba zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania
zewnêtrzne zwykle generuj¹ narastanie zachowañ agre-
sogennych czy powoduj¹ zak³ócenia w komunikacji
interpersonalnej.

Szczególnie godne polecenia s¹ coraz popu-
larniejsze mediacje rówieœnicze.
Ucz¹ nie tylko konstruktywnego rozwi¹zania sporu, ale
niejako przy okazji – w³aœciwego komunikowania siê,
rozumienia potrzeb drugiego cz³owieka; po prostu
ucz³owieczaj¹.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, temat grantu wzbudzi³
du¿e zainteresowanie. Œwiadczy ono o tym, ¿e konfli-
kty s¹ problemem szkolnego ¿ycia. Uwzglêdniaj¹c
fakt, ¿e stanowi¹ one tak¿e sta³y element doros³ego ¿y-
cia, warto chyba podejmowaæ w szkole próby rozwija-

nia umiejêtnoœci konstruktywnego rozwi¹zywania sytu-
acji konfliktowych.

Uczestnicy grantu wykazali siê wspania³¹
aktywnoœci¹ i otwartoœci¹. Bardzo cenne dla osoby pro-
wadz¹cej szkolenie by³o odwo³ywanie siê nauczycieli
do w³asnych doœwiadczeñ, obserwacji, weryfikowanie
proponowanych rozwi¹zañ.
Nale¿¹ im siê s³owa uznania i podziêkowania za stwo-
rzenie klimatu inspiruj¹cego do rozwi¹zywania kolej-
nych zadañ.
Temat grantu jest w istocie niewyczerpalny.
Zaproponowane w czasie zajêæ metody postêpowania s¹
jednymi z wielu.
Sposób dzia³ania zale¿y przecie¿ od wielu czynników.

Nie mo¿na przy³o¿yæ ¿adnej miary bez uprzed-
niego rozpoznania.

Proponowana bibliografia:
Cenker E., Negocjacje, Poznañ 2002
Diemut H., £agodzenie konfliktów w szkole i w pracy z
m³odzie¿¹, Kielce 2003
Gut J., Doceniæ konflikt, Warszawa 1993
Folta M., Negocjowanie i mediacja w ¿yciu, Wroc³aw
2003
Hamer H., Rozwój umiejêtnoœci spo³ecznych, Warsza-
wa 1999
Hindle T., Skuteczne negocjacje, Warszawa 2000
£obocki M. Trudnoœci wychowawcze w szkole, Warsza-
wa 1989
Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole,
Warszawa 2009
Nêcki Z., Komunikowanie skuteczne, Kraków 1983
Nêcki Z., Komunikacja miêdzyludzka, Kraków 2000

Œnie¿yñski M., Pedagogika Jana Paw³a II, „Wychowa-
wca” 2003, nr 10
Rylke H., Szko³a dla ucznia, Warszawa 1992
Rosenberg M., Rozwi¹zywanie konfliktów poprzez po-
rozumienie bez przemocy, Warszawa 2008
Strony CEO, ORE, PCM

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oœrodek Rozwoju
Edukacji, Polskie Centrum Mediacji
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Barbara Waldman

nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

W 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej opracowa³o projekt zmian w obszarze kszta³cenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mi-
nister Oœwiaty podpisa³a 6 rozporz¹dzeñ w tym zakre-
sie. Dwa z nich dotycz¹ poradni psychologiczno –
pedagogicznych, pozosta³e cztery szkó³:

1. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowego statutu pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz.
1492)
2. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publi-
cznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz.
1488)
3. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szko³ach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz.
1487)
4. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie warunków organizowania kszta³cenia, wycho-
wania i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nych oraz niedostosowanych spo³ecznie w specjalnych
przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach oraz w oœrodkach
(Dz.U. Nr 228, poz. 1489)
5. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie warunków organizowania kszta³cenia, wycho-
wania i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nych oraz niedostosowanych spo³ecznie w
przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych
lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)
6. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szko³ach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz.
1491)

We wrzeœniu 2010 roku ukoñczy³am szkolenie
liderów zmian w zakresie podniesienia efektywnoœci
kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi, zorganizowane przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej przy wspó³pracy Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Przeprowadzi³am szkolenia informacyjno – konsultacy-
jne, ale objê³y one tylko nieliczn¹ grupê nauczycieli w
stosunku do potrzeb. Wiosn¹ 2011 roku Wielkopol-
ski Kurator Oœwiaty og³osi³ konkurs na Granty Eduka-
cyjne. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
zg³osi³o dwa projekty mojego autorstwa, dotycz¹ce wy-
¿ej wspomnianych zmian, które zosta³y zakwalifikowa-
ne do realizacji. I tak we wrzeœniu br. w CDN w Lesznie
wraz z Pani¹ mgr Urszul¹ Osiejewsk¹ przeszkoli³yœmy
ponad 100 nauczycieli w czasie dwóch 10-cio godzin-
nych kursów. Pomimo ró¿nych tematów obydwa proje-
kty dotyczy³y wprowadzania zmian w obszarze
kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnym.

Na pierwszy projekt: „Rozwi¹zania metodyczne pra-
cy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, w tym kszta³cenie umiejêtnoœci tworzenia
indywidualnych programów edukacyjno – terapeu-
tycznych” zg³osi³o siê 134 nauczycieli na 50 miejsc. O
zakwalifikowaniu decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ. Byli
to nauczyciele wszystkich typów szkó³, ró¿nych etapów
edukacyjnych.

Po zakoñczeniu szkolenia uczestnicy wype³niali ankietê
ewaluacyjn¹ Na 54 osoby bior¹ce udzia³ w szkoleniu
ankietê  odda³o 51. I tak:
1. Na pytanie: „Czy planowana tematyka by³a zgodna z
jej realizacj¹?”- 96% nauczycieli zaznaczy³o „tak”, a
4% „nie”.
2. Na pytanie: „Czy zajêcia pomog³y Pani/Panu
uporz¹dkowaæ i poszerzyæ wiedzê lub umiejêtnoœci?” -
87% uczestników odpowiedzia³o „tak”, 13% - „nie”.
3. Na pytanie: „Czy na zajêciach panowa³a atmosfera
sprzyjaj¹ca otwartej komunikacji i wspó³pracy?” - 98%
uczestników odpowiedzia³o „tak”, 2% - „nie”.
W rubryce „uwagi” podkreœlali ¿e na bardzo dobr¹ at-
mosferê wp³ywa³ ¿yczliwy i przyjazny stosunek pro-
wadz¹cych do uczestników.

Drugi projekt: „Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna w aspekcie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa” równie¿ cieszy³ siê bardzo du¿ym zaintereso-
waniem. Zg³osi³o siê 109 chêtnych, CDN przyj¹³ 57 na-
uczycieli wszystkich typów szkó³ i etapów
edukacyjnych. Tak jak w pierwszym przypadku, o

Kszta³cenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Sprawozdanie z realizacji Grantów Wielkopolskiego
Kuratora Oœwiaty
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zakwalifikowaniu decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ.
Wszyscy uczestnicy wype³nili ankietê ewaluacyjn¹:

1. Na pytanie: „Czy planowana tematyka by³a zgodna z
jej realizacj¹?” - 54 osoby (95%) odpowiedzia³y
twierdz¹co, a  3 osoby (5%) nie.
2. Na pytanie: „Czy zajêcia pomog³y Pani/Panu
uporz¹dkowaæ i poszerzyæ wiedzê lub umiejêtnoœci?” -
53 osoby (93%) odpowiedzia³y twierdz¹co, 4 osoby
(7%) nie.
3. Na pytanie: „Czy na zajêciach panowa³a atmosfera
sprzyjaj¹ca otwartej komunikacji?” - Wszyscy uczestni-
cy odpowiedzieli twierdz¹co.
W „uwagach” uczestnicy bardzo wysoko ocenili po-
ziom merytoryczny, sposób prowadzenia zajêæ oraz at-
mosferê sprzyjaj¹c¹ pracy.

Na szkoleniach zrealizowa³yœmy wszystkie te-
maty obu projektów. Marginalnie potraktowany zosta³o
jedynie zagadnienie ucznia szczególnie uzdolnionego.
S¹ tego dwa powody. Po pierwsze ograniczony czas, a
ponad to MEN przeszkoli³o liderów zmian w obszarze
pracy z uczniem zdolnym i to oni, prawdopodobnie ju¿
nied³ugo, pomog¹ nauczycielom. Wszyscy uczestnicy
otrzymali materia³y szkoleniowe w wersji elektronicz-
nej.

Gdyby ankietê ewaluacyjn¹ dotycz¹c¹ uczest-
ników wype³nia³y prowadz¹ce, jej wyniki by³yby rów-
nie¿ wysokie. Jestem przekonana, wspó³prowadz¹ca
zajêcia równie¿, ¿e szkolenia by³y bardzo potrzebne i
uczestnicy ju¿ wykorzystuj¹ lub nied³ugo bêd¹ wyko-
rzystywaæ (w zale¿noœci od typu szko³y), wiadomoœci i
umiejêtnoœci zdobyte podczas szkoleñ. Osi¹gnê³yœmy
wiêc cel. Podzielamy opinie co do bardzo dobrej atmos-
fery sprzyjaj¹cej komunikacji i pracy. Wiemy, ¿e nie
by³a to tylko nasza zas³uga, ale tak¿e (a mo¿e przede
wszystkim) uczestników, za co dziêkujemy. Satysfa-
kcjonuj¹ nas równie¿ opinie zdecydowanej wiêkszoœci
nauczycieli, dotycz¹ce zgodnoœci tematyki z realizacj¹
oraz poszerzenia czy uporz¹dkowania wiedzy. Jednak
pojedyncze opinie na „nie” sk³oni³y do refleksji. Jako
doradca metodyczny bardzo du¿o pracujê z nauczycie-
lami i ich opinia jest niezwykle wa¿na dla doskonalenia
warsztatu pracy. Dlatego zawsze analizujê niezadowo-
lenie uczestników szkoleñ, dociekam, czy przyczyna
le¿y po mojej stronie, aby w przysz³oœci unikn¹æ raz
pope³nionego b³êdu. I tak by³o w przypadku kursów
grantowych, szczególnie w odniesieniu do odpowiedzi
na pytanie 2 w grupie I. Z rozmów z nauczycielami, z
obserwacji ich reakcji na zajêciach widzê dwie przyczy-
ny.
Czêœæ uczestników bra³a wczeœniej udzia³ w zajêciach o
takim samym lub zbli¿onym temacie i dla nich by³a to
tylko powtórka. Kilka osób (szczególnie ze szkó³
ponadgimnazjalnych) by³o niezadowolonych z faktu, ¿e
w grupie s¹ nauczyciele wszystkich etapów edukacyj-
nych (nauczyciele przedszkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a powinni byæ

tylko z jednego, bo np. „Po co nauczycielowi liceum
znajomoœæ testu gotowoœci szkolnej?”. Na ten zarzut
mogê odpowiedzieæ, ¿e Wielkopolski Kurator Oœwiaty
nie przewidzia³ podzia³u na grupy ze wzglêdu na rodzaj
szko³y. Przypomnieæ nale¿y równie¿, ¿e wszyscy na-
uczyciele niezale¿nie od etapu i typu szko³y, pracuj¹ w
jednym systemie oœwiaty i ¿aden etap edukacyjny nie
jest wyizolowany.
Ka¿dy nauczyciel powinien wiedzieæ co by³o na etapach
ni¿szych, a co bêdzie na wy¿szych. Ponadto nauczyciele
mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w takich samych zajê-
ciach z podzia³em na etapy edukacyjne, w ramach kon-
ferencji metodycznych, które organizowa³am we
wrzeœniu w CDN w Lesznie (oferta by³a zmieszczona w
Informatorze CDN).
Ka¿dy ma prawo do subiektywnej oceny, wiêc szanujê
wszystkie opinie w punkcie 2 jak równie¿ 3. Nie mogê
jednak zgodziæ siê z czterema osobami z grupy I i trze-
ma z grupy II co do braku zgodnoœci tematu z jego reali-
zacj¹. Wszystkie zajêcia dotyczy³y pracy z uczniem ze
SPE.

Nauczyciele maj¹ jeszcze wiele w¹tpliwoœci i
pytañ, których szkolenia nie wyjaœni³y i na które nie
da³y odpowiedzi ze wzglêdu na ograniczony czas trwa-
nia. W najlepszej sytuacji s¹ szko³y specjalne i integra-
cyjne, poniewa¿ nauczyciele znaj¹ zasady i metody
pedagogiki specjalnej, pracuj¹ w nich specjaliœci (peda-
gog, psycholog, logopeda), od lat opracowuje siê indy-
widualne programy edukacyjne dla ka¿dego ucznia,
maj¹ warunki do zajêæ specjalistycznych.
Nauczyciele tych szkó³ nie obawiali siê wiêc metodycz-
nych, czy merytorycznych zmian, ale praktycznego zor-
ganizowania prac Zespo³ów. Na przyk³ad w Zespole
Szkó³ Specjalnych w Lesznie (w którym jestem zatrud-
niona) jest ponad 300 uczniów i dla ka¿dego musia³ zo-
staæ powo³any zosta³ Zespó³. Na pocz¹tku wydawa³o siê
to nierealne, ale dziêki dobrej organizacji i pracy zmia-
ny zosta³y wprowadzone.
Natomiast nauczyciele szkó³ ogólnodostêpnych wpraw-
dzie maj¹ mniej uczniów ze SPE, ale oprócz zorganizo-
wania prac zespo³ów czêsto spotykaj¹ siê z zupe³nie
nowymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki specjal-
nej. Dotyczy to g³ównie zasad i metod pracy z uczniem
specjalnymi i specyficznymi trudnoœciami w uczeniu
siê. W szko³ach ogólnodostêpnych stosuje siê przede
wszystkim metody tradycyjne oparte g³ównie na podrê-
cznikach i s³owie oraz metody aktywizuj¹ce. Prawie nie
s¹ znane (co jest zrozumia³e) metody wspomagaj¹ce,
alternatywne.
Nauczyciele zg³aszaj¹ chêæ poznania ich. Dlatego ju¿
od stycznia 2012 rozpoczn¹ siê edycje szkoleñ z zakresu
pracy z uczniem nadpobudliwym, z dysleksj¹ rozwo-
jow¹, wczesnego wspomagania, modelu pracy z ucz-
niem ze SPE, gier zabaw integracyjnych, na które
serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli.
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Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych
CDN w Lesznie

W miesi¹cu paŸdzierniku 2011 r. na zlecenie
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty, Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Lesznie przeprowadzi³o szkolenie
na temat Stosowanie prawa w praktyce szkolnej.
Osob¹ prowadz¹c¹ szkolenie by³ wicedyrektor CDN w
Lesznie mgr L. Zaleœny. Kurs dla jednej grupy trwa³
dwa dni, w sumie 10 godzin dydaktycznych. Uczestni-
czy³o w nim 57 osób podzielonych na dwie grupy szko-
leniowe.
Uczestnicy wywodzili siê z wszystkich typów szkó³ w
zdecydowanej wiêkszoœci z powiatów gostyñskiego,
koœciañskiego, M. Leszna, leszczyñskiego i rawickiego.
3 osoby pochodzi³y z powiatu wolsztyñskiego.
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,
ü nabycie umiejêtnoœci czytania i interpretowania

aktów prawa obowi¹zuj¹cych w oœwiacie,
ü nabycie umiejêtnoœci stosowania prawa oœwiatowego

w praktyce szkolnej.
Treœci szkolenia ujmowa³y:
1. OGÓLNE WIADOMOŒCI O PRAWIE
Pojêcie prawa w ujêciu przedmiotowym i podmioto-
wym. Ga³êzie prawa polskiego z uwagi przy uwzglêd-
nieniu metody oraz na przedmiot regulacji. Okreœlenie
Ÿróde³ polskiego prawa. Okreœlenie miejsca prawa
administracyjnego w systemie prawnym.
Prezentacja najwa¿niejszych zasad techniki prawodaw-
czej stosowanych w prawie polskim, mo¿liwych do za-
stosowania w tworzeniu wewn¹trzszkolnego systemu
prawnego.
2. PODSTAWOWE AKTY PRAWA
OŒWIATOWEGO
Okreœlenie charakteru i zawartoœci ustawy o systemie
oœwiaty jako g³ównego aktu prawa oœwiatowego okre-
œlaj¹cego funkcjonowanie oœwiaty w Polsce. Podkreœle-
nie aktualnych zmian przebudowuj¹cych system
oœwiaty w Polsce.
Okreœlenie charakteru i zawartoœci ustawy Karta Na-
uczyciela jako nauczycielskiego kodeksu pracy w Pol-
sce. Zaakcentowanie potrzeby aktualizacji Karty
Nauczyciela wobec zmian przebudowuj¹cych system
oœwiaty w Polsce.
3. STATUS DYREKTORA SZKO£Y I KADRY
KIEROWNICZEJ

Okreœlenie pozycji dyrektora w systemie oœwiaty. Poka-
zanie stanowisk innych osób pe³ni¹cych funkcje kiero-
wnicze w szkole i placówce.
Wykazanie zakresu zadañ i odpowiedzialnoœci dyrekto-
ra szko³y i placówki z wyodrêbnieniem wynikaj¹cych z
ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy Karta Nauczy-
ciela. Okreœlenie pozycji dyrektora wœród organów
szko³y. Pokazanie trybu powo³ywania i mo¿liwoœci
odwo³ania dyrektora.
Wykazanie zakresu zadañ i odpowiedzialnoœci innych
osób pe³ni¹cych funkcje kierownicze w szkole i placów-
ce. Okreœlenie pozycji innych osób pe³ni¹cych funkcje
kierownicze wobec dyrektora szko³y. Pokazanie trybu
powo³ywania i mo¿liwoœci odwo³ania innych osób
pe³ni¹cych funkcje kierownicze.
Wzory powierzenia stanowiska dyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego w szkole i placówce. Wzory
stosowanych przez dyrektora dokumentów w zarz¹dza-
niu szko³¹ i placówk¹ – zarz¹dzenia, decyzje.
4. STATUS NAUCZYCIELI ORAZ
NIEPEDAGOGICZNYCH PRACOWNIKÓW
SZKO£Y
Okreœlenie praw i obowi¹zków nauczyciela z wyodrêb-
nieniem wynikaj¹cych z ustawy o systemie oœwiaty oraz
ustawy Karta Nauczyciela. Wzory powierzenia stano-
wiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w szkole i placówce.
Wzory nawi¹zania stosunku pracy na podstawie umowy
o pracy lub mianowania odpowiednio z nauczycielem
sta¿yst¹, kontraktowym, mianowanym i dyplomowa-
nym w szkole i placówce.
Przyk³ady rozwi¹zania stosunku pracy na podstawie
umowy o pracy lub mianowania odpowiednio z nauczy-
cielem sta¿yst¹, kontraktowym, mianowanym i dyplo-
mowanym w szkole i placówce.
Okreœlenie praw i obowi¹zków niepedagogicznych pra-
cowników szko³y wynikaj¹cych z ustawy kodeks pracy.
Wzory nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z
niepedagogicznym pracownikiem szko³y.
5. ZADANIA ORGANÓW PROWADZ¥CYCH
SZKO£Y
Okreœlenie zadañ organów prowadz¹cych szko³y i pla-
cówki z wyodrêbnieniem zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o systemie oœwiaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.
Przyk³ady nadzoru stosowanego przez organy pro-
wadz¹ce wobec dyrektorów szkó³ i placówek.
Umiejêtnoœciami przydatnymi w pracy zawodowej
nabytymi przez uczestników w toku zajêæ by³y:
ü wykorzystywanie znajomoœci prawa w kierowaniu

szko³¹ i placówk¹ oœwiatow¹, wprowadzaniu nowej
podstawy programowej,

ü umiejêtnoœæ interpretowania prawa oœwiatowego,

Stosowanie prawa w praktyce szkolnej
- Grant Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
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ü praktyczne stosowanie prawa oœwiatowego w ¿yciu
szko³y.

Literatura:
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Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnêtrznej wyka-
za³y w³aœciwy dobór tematyki zajêæ, zagadnienia objête
szkoleniem ci¹gle pozostaj¹ w sferze zainteresowañ
uczestników.
Pytani uczestnicy potwierdzili w 100 %, ¿e:
a) planowana tematyka by³a zgodna z jej realizacj¹,
b) zajêcia pomog³y uczestnikom uporz¹dkowaæ i posze-
rzyæ wiedzê lub umiejêtnoœci,
c) na zajêciach panowa³a atmosfera sprzyjaj¹ca otwartej
komunikacji i wspó³pracy.
Uczestnicy otrzymali materia³y szkoleniowe przygoto-
wane przez prowadz¹cego.

Upowszechnianie edukacji prawnej
w pracy z uczniem

Renata Skowronek

nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

W dniach 17 i 18 wrzeœnia 2011 roku w
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie odby³y
siê warsztaty na temat ,,Upowszechnianie edukacji
prawnej w pracy z uczniem”. Zajêcia trwa³y 10 godzin
i by³y przeznaczone by³y dla nauczycieli wszystkich
typów szkó³ zainteresowanych tematem. Autorkami i
prowadz¹cymi by³y Bo¿ena Roszak i Renata Skowro-
nek.
W dzisiejszej szkole szczególnie wa¿ny wydaje siê
problem znajomoœci prawa przez nauczycieli ale tak¿e
upowszechnianiu go zarówno wœród uczniów jak i ro-
dziców. Ponadto w zwi¹zku z rozwojem technologii
informacyjnej pojawi³ siê obowi¹zek i koniecznoœæ
ochrony  baz danych .
Troska o dziecko, pragnienie zapewnienia mu opieki i
mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju zajmuj¹ wa¿ne
miejsce w programach dzia³ania wielu organizacji
spo³ecznych. Szczególne miejsce wœród regulacji pra-
wnych dotycz¹cych dzieci zajmuje Konwencja o Pra-
wach Dziecka. Bywa ona czêsto nazywana œwiatow¹
konstytucj¹  praw  dziecka .

W polskim prawodawstwie potwierdzeniem
podmiotowego traktowania dziecka jest Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej. Jej postanowienia zapew-
niaj¹  ochronê  praw  dziecka.

Najwa¿niejszym zadaniem pañstwa demokra-
tycznego jest zagwarantowanie praw i wolnoœci oby-
watelom. Dziecko jest równie¿ postrzegane jako
przysz³y obywatel, któremu przys³uguj¹ owe prawa.
Obowi¹zek dzia³ania dla dobra dziecka dotyczy prze-
de wszystkim : rodziców, nauczycieli , przedstawicieli
w³adz. Wobec tego oczywiste staje siê, ¿e szko³a jako
jedna z instytucji opiekuñczo – wychowawczych, bie-
rze na siebie znacz¹c¹ odpowiedzialnoœæ za ochronê
praw  dziecka.
W szkolnych programach nauczania problematyka
praw dziecka wchodzi w zakres wielu przedmiotów a
obowi¹zkiem nauczycieli i wychowawców jest prze-
kazywanie wiedzy na temat praw dziecka, praw ucznia
i praw cz³owieka. S³u¿¹ temu treœci realizowane prze-
de wszystkim na lekcjach historii, wiedzy o spo³ecze-
ñstwie oraz godzinach wychowawczych. Wspó³czesna
szko³a ma pe³niæ funkcje instytucji nauczaj¹cej i reali-
zuj¹cej w  praktyce  prawa  ucznia.

Istotne we wspó³czesnej szkole jest zapozna-
wanie uczniów z tymi prawami. Tê rolê oprócz na-
uczycieli powinien pe³niæ tak¿e samorz¹d uczniowski,
gdy¿ jest on ich przedstawicielem .
Wa¿nym zadaniem wychowawczym szko³y jest
kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania w³asnych
praw i obowi¹zków, rozwijania samorz¹dnoœci ucz-
niowskiej, prezentacji w³asnych pogl¹dów, opinii, tole-
rancji  wobec pogl¹dów g³oszonych  przez  innych.
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Sprawozdania

Krystyna Dzikowska

by³y doradca
CDN w Lesznie

„Wspó³czesna szko³a nie mo¿e odwróciæ siê
od nowych technologii,
bo jeœli to zrobi, to równie¿ odwróci siê od
ucznia”

motto konferencji „Œwiadomi mediów”

Media zajmuj¹ dziœ istotne miejsce z ¿yciu
m³odego cz³owieka. Uczniowie naszych szkó³ to
zupe³nie inni ludzie ni¿ wczeœniejsze pokolenia. Obec-
ne to generacja Y. Od wczesnych lat ¿ycia maj¹ do czy-
nienia z nowymi technologiami, nie wyobra¿aj¹ sobie
funkcjonowania w œwiecie bez telefonu komórkowego,
odtwarzacza mp3 czy swobodnego dostêpu do Interne-
tu. Œwietnie rozumiej¹ wirtualn¹ rzeczywistoœæ po-
przez ekran komputera, laptopa, potrafi¹ te¿ sprawnie z
niego czytaæ , zamieniaj¹ z wielk¹ ³atwoœci¹ dŸwiêk i
obraz na tekst. Swobodnie traktuj¹ dostêp do informacji,
wykorzystuj¹c w tym celu hipertekstowoœæ i hiperme-
dialnoœæ. Istotn¹ zalet¹ tego pokolenia jest równie¿
umiejêtnoœæ kreatywnego wykorzystania nowoczes-
nych technologii. S¹ w nieustannym ruchu, d³u¿sze sku-
pienie to du¿e wyzwanie, ciekawi nowoœci i dobrze
obeznani jak ju¿ wspomnia³am ze wspó³czesnymi na-
rzêdziami informacyjno-komunikacyjnymi. Lubi¹ ry-
walizacjê i pracê w grupach, pragn¹ znaæ swoje s³abe i
mocne strony. Nie mo¿na tego faktu lekcewa¿yæ na ¿ad-
nym etapie edukacji szkolnej.

Wspó³czesna biblioteka szkolna oprócz ksiê-
gozbioru tradycyjnego, który stanowi¹ ksi¹¿ki i czaso-
pisma wydawane drukiem, coraz czêœciej staje siê
posiadaczem dokumentów elektronicznych. Pojawi³y
siê w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku i s¹ one efe-
ktywnym noœnikiem informacji z ró¿nych dziedzin ¿y-
cia oraz przenosz¹ u¿ytkowników biblioteki w œwiat
multimediów, czyli zintegrowanych mediów interakty-
wnych. S³u¿¹ do celów twórczych, pedagogicznych czy
rozrywkowych. Informacje w nich zawarte u¿ytkownik
mo¿e natychmiast odtworzyæ i mieæ wp³yw na ich pre-
zentacjê. Multimedia s¹ jednym ze œrodków przekazy-
wania informacji, a ich atrakcyjna forma, dŸwiêki,
animacje, ilustracje pomagaj¹ w zrozumieniu treœci.
Nowe technologie czêsto uzupe³niaj¹ tradycyjny druk i

przez to wnikaj¹ w wiele dziedzin naszego ¿ycia.
Dokumenty elektroniczne s¹ narzêdziem pra-

cy, nauki dla nowych grup u¿ytkowników bibliotek,
sprzyjaj¹ rozwojowi nowoczesnej biblioteki, w tym tak-
¿e biblioteki szkolnej. Biblioteki szkolne musia³y
zacz¹æ przystosowywaæ siê do szybko zachodz¹cych
zmian. I tak w latach 2004/ 2008 w Polsce, równie¿ w
Lesznie zaczêto tworzyæ w szko³ach centra informacji,
powstaj¹ce na bazie przekszta³canych bibliotek szkol-
nych. By³ to kolejny etap komputeryzacji bibliotek, roz-
poczêtej wprowadzeniem ksiêgozbioru do programu
„MOL – komputerowa obs³uga biblioteki szkolnej”, a
przede wszystkim pojawieniem siê komputerów i udo-
stêpnienia ich u¿ytkownikom. Wszystkie biblioteki zo-
sta³y uwzglêdnione tak¿e w projekcie komputeryzacji
szko³y w ramach programu Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i Sportu „Pracownia komputerowa w ka¿dej
szkole” oraz projekcie MEN wspó³finansowanym
przez Uniê Europejsk¹ pod nazw¹ „Internetowe centra
informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i
pedagogicznych”. Uzupe³nianie sprzêtu w bibliotekach
realizowano, w³¹czaj¹c siê do kolejnych projektów
ministerialnych. W zwi¹zku z tym, niektóre biblioteki
szkolne w Lesznie, opracowa³y programy przekszta³ce-
nia biblioteki w centrum informacji. Program ten po-
zwoli³ na szybsze uruchomienie bogatej oferty
informacyjno- edukacyjnej, a obraz i charakter bibliote-
ki powoli ulega³ zmianom. Podstawowe wyposa¿enie
centrum multimedialnego to 4 komputery z dostêpem
do Internetu, wraz z urz¹dzeniami zewnêtrznymi ( dru-
karka, kopiarka, skaner, s³uchawki), czêsto równie¿ od-
twarzacz kaset i p³yt CD, odtwarzacz taœm VHS i p³yt
DVD. Jednak nie do wszystkich bibliotek szkolnych ten
nowy sprzêt dotar³. Przekazano go w szkole do pracow-
ni komputerowych lub na inne stanowiska pracy. Jest to
niezgodne z za³o¿eniami projektu komputeryzacji bib-
liotek szkolnych. Równie¿ w Lesznie nie wszystkie
szko³y zosta³y wyposa¿one zgodnie z zaleceniem mini-
stra. Szko³y Podstawowe nr 3, 5, 7, Gimnazja nr 2, 4, 8
oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹ce nie maj¹ podstawowe-
go sprzêtu i nie przekszta³ci³y swojej biblioteki w mul-
timedialne centrum informacyjne. Nadal w Szkole
Podstawowej nr 4 nie ma biblioteki szkolnej i dzieci ko-
rzystaj¹ z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, nato-
miast wspólne centra multimedialne funkcjonuj¹ w
Gimnazjum nr 4 i II Liceum Ogólnokszta³c¹cym , Gi-
mnazjum nr 3 i Zespole Szkó³ Rolniczo-Budowlanych
,Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 oraz Zespo-
le Szkó³ Specjalnych .
Tabela nr 1,2,3

Biblioteki szkolne we wspó³czesnym Lesznie
„Multimedialne Centra Informacyjne”
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Przed rozpoczêciem u¿ytkowania centrum
multimedialnego informacji nauczyciele bibliotekarze
leszczyñskich szkó³ opracowali program rozwoju bib-
lioteki, uwzglêdniaj¹cy nowe zadania zwi¹zane z wyko-
rzystaniem pracowni multimedialnej, regulamin
korzystania z centrum oraz tygodniowy harmonogram
udostêpniania centrum.

Z multimedialnego centrum informacji korzy-
staj¹ uczniowie, nauczyciele, a tak¿e rodzice. Centra
maj¹ uczniom wiele do zaoferowania. Poza podstawo-
wym Ÿród³em informacji bibliotecznej uzyskuj¹ oni
wiêksze mo¿liwoœci nauki w grupach i pracy samo-
kszta³ceniowej. Mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania,
pasje i talenty. To w³aœnie w centrum informacji, uzu-
pe³niaj¹c wiedzê na temat mediów, poznaj¹ wartoœæ
twórczej pracy, sens rozwoju intelektualnego, wartoœæ
osi¹gniêæ zdobytych dziêki wspólnej pracy w grupie.

Uczniowie chêtnie wykorzystuj¹ zasoby Internetu do
pozyskania materia³ów na zajêcia, przygotowuj¹ siê do
konkursów, olimpiad, uzupe³niaj¹ swoj¹ wiedzê z ró¿-
nych dziedzin. Do komputerów ustawiaj¹ siê kolejki
chêtnych u¿ytkowników. Z pracowni multimedialnej
korzystaj¹ równie¿ nauczyciele, czy to w ramach zajêæ
przedmiotowych z uczniami, czy te¿ indywidualnie by
doskonaliæ swój warsztat pracy. W pracowniach prowa-
dzone s¹ zajêcia biblioteczne, odbywaj¹ siê zajêcia
pozalekcyjne i praca indywidualna z uczniem. M³odzie¿
i dzieci przychodz¹ca do swojej zmieniaj¹cej oblicze bi-
blioteki, przyci¹gniête s¹ tu nowymi mediami, jednak
nie przestaj¹ interesowaæ siê wydawnictwami tradycyj-
nymi i to œwiadczy o tym, ¿e zbiory w centrum mog¹
byæ ró¿ne i te tradycyjne jak ksi¹¿ki i prasa s¹ te¿ ci¹gle
potrzebne i wykorzystane.

Komputeryzacja bibliotek szkolnych miasta Leszna – dane za 2009 r. Szko³y podstawowe

Lp. Szko³a Iloœæ osób korzystaj¹cych z Internetu Iloœæ komputerów Iloœæ stanowisk internetowych

1 SP nr 1 4375 4 4

2 SP nr 2 976 4 4

3 SP nr 3 875 2 2

4 SP nr 4 - - -

5 SP nr 5 - - -

6 SP nr 7 - 2 2

7 SP nr 9 787 5 5

8 SP nr 10 2341 5 5

9 SP nr 12 3675 5 4

10 SP nr 13 - - -

11 ZSS 2625 4 4

Razem: 15654 29 30

1. W Szkole Podstawowej nr 4 nie ma biblioteki szkolnej
2. Szko³a Podstawowa nr 9 ma wspóln¹ bibliotekê  z Gimnazjum nr 9
3. Szko³a Podstawowa nr 13 ma wspóln¹ bibliotekê z Gimnazjum nr 7
4. ZSS – Szko³a Podstawowa  ma wspóln¹ bibliotekê z Gimnazjum nr 6

Komputeryzacja bibliotek szkolnych miasta Leszna – dane za 2009 r. Szko³y gimnazjalne

Lp. Szko³a Iloœæ osób korzystaj¹cych z Internetu Iloœæ komputerów Iloœæ stanowisk internetowych

1 G nr 1 1564 4 4

2 G nr 2 1925 1 1

3 G nr 3 - - -

4 G nr 4 - - -

5 G nr 5 875 3 3

6 G nr 6 - - -

7 G nr 7 2134 4 4

8 G nr 8 1125 3 3

9 G nr 9 - - -

Razem: 7623 15 15



23

Nr 4/2011 Problemy Oœwiaty i Wychowania

1. Gimnazjum nr 3 ma wspóln¹  bibliotekê z Zespo³u Szkó³ Rolniczo – Budowlanych
2. Gimnazjum nr 4 ma wspóln¹ bibliotekê z II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
3. Gimnazjum nr 6 wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Specjalnych i ma wspóln¹ bibliotekê ze Szko³¹ Podstawow¹
4. Gimnazjum nr 7 ma wspóln¹  bibliotekê ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 13
5. Gimnazjum nr 9  ma wspóln¹  bibliotekê ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 9

Komputeryzacja bibliotek szkolnych miasta Leszna – dane za 2009 r.
Szko³y ponadgimnazjalne

Lp. Szko³a Iloœæ osób korzystaj¹cych z Internetu Iloœæ komputerów Iloœæ stanowisk internetowych

1 LO nr 1 2625 5 4

2 LO nr 2 1050 3 3

3 LO nr 3 1225 5 5

4 LO nr 4 6255 5 5

5 ZSOŒ 792 4 4

6 ZSE 13680 16 11

7 ZSE-T 1478 5 5

8 ZSR-B 1678 5 4

9 ZST 6534 4 4

Razem: 35317 52 45

1.  II Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Gimnazjum nr 4 maj¹ wspóln¹ bibliotekê
2. Zespó³ Szkó³ Rolniczo – Budowlanych i Gimnazjum nr 3 maj¹ wspóln¹ bibliotekê

Prawo oœwiatowe §

Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych
CDN w Lesznie

Zawartoœæ:
I. 1 zmiana w ustawie o systemie oœwiaty.
II. 1 zmiana w ustawie Karta Nauczyciela.
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie ustawy o systemie oœwiaty – 4 nowe i 6 zmienionych
rozporz¹dzeñ.
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie ustawy Karta Nauczyciela –1 nowe rozporz¹dzenie.
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty – 2 nowe i 1
zmieniona.
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie innych ustaw – 3 nowe rozporz¹dzenia i 1 nowe obwie-
szczenie.
I. Ustawa o systemie oœwiaty - sejm uchwali³ kolejne zmia-
ny:
1. w dniu 19 sierpnia 2011 r. parlament uchwali³ ustawê o
zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 205, poz. 1206 - obowi¹zuje z ma³ymi
wyj¹tkami od 1 wrzeœnia 2012 r. i w szczególnoœci dotyczy
zmian w kszta³ceniu zawodowym oraz dla doros³ych),

Jest to trzydziesta pi¹ta zmiana tekstu ustawy o systemie
oœwiaty po og³oszeniu tekstu jednolitego 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 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, 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; 2011 r. nr 106,
poz. 622, nr 112, poz. 654 i nr 139, poz. 814, nr 149, poz.
887 i nr 205, poz. 1206),

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
1. w dniu 19 sierpnia 2011 r. parlament uchwali³ ustawê o
zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych
ustaw – zmiany zawarte w art. 2 dotycz¹ zmiany ustawy Karta
Nauczyciela w art. 42 ust. 2b pkt 2, ust. 2c i ust. 3 (Dz. U. nr
205, poz. 1206 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
Jest to dziewiêtnasta zmiana tekstu ustawy Karta Nauczyciela
po og³oszeniu tekstu jednolitego w 2006 roku.
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

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM
wydane pomiêdzy 1 wrzeœnia a 30 listopada 2011 r.
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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; 2011 r. nr 149, poz. 887 i nr 205, poz.
1206).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty.
III. 1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a rozporz¹dzenie
III.1.1. z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programo-
wej kszta³cenia w zawodzie technik rybo³ówstwa morskiego
(Dz. U. nr 194, poz. 1147 - obowi¹zuje od 1 paŸdziernika 2011
r.),
III.2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.2.1. z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. w sprawie ramowego progra-
mu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowa-
dzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i
skreœlania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2009 r. nr 70,
poz. 600 ze zm. w: 2011 r. nr 216, poz. 1274 - obowi¹zuje od
26 paŸdziernika 2011 r.),
III.2.2. z dnia 28 wrzeœnia 2011 r. w sprawie standardów wy-
magañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania egzaminu po-
twierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. nr
103, poz. 652 ze zm. w: 2011 r. nr 35, poz. 177 i nr 216, poz.
1275 - obowi¹zuje od 26 paŸdziernika 2011 r.),
III.2.3. z dnia 4 paŸdziernika 2011 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia
na za³o¿enie szko³y lub placówki publicznej przez osobê
prawn¹ lub osobê fizyczn¹ (Dz. U. z 2004 r. nr 46, poz. 438, ze
zm. w: 2011 r. nr 224, poz. 1343 - obowi¹zuje od 3 listopada
2011 r.),
III.2.4. z dnia 14 paŸdziernika 2011 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko³y lub pub-
licznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.
U. z 2010 r. nr 60, poz. 373, ze zm. w: 2011 r. nr 254 poz. 1525
- obowi¹zuje od 10 grudnia 2011 r.),
III.2.5. z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkó³ i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z
2009 r. nr 184, poz. 1436, ze zm. w: 2011 r. nr 254 poz. 1526 -
obowi¹zuje od 10 grudnia 2011 r.),
III. 3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a zarz¹dzenie
III.3.1. z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M. P. nr 99 poz. 1001 -
obowi¹zuje od 22 listopada 2011 r.),
III.4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³
rozporz¹dzenie
III.4.1. z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia przez publiczne szko³y i placówki artystyczne doku-
mentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i
opiekuñczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 187,
poz. 1118 - obowi¹zuje od 24 wrzeœnia 2011 r.),
III.4.2. z dnia 4 paŸdziernika 2011 r. w sprawie szcze-
gó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkó³ ar-
tystycznych, placówek kszta³cenia artystycznego i placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 224, poz. 1346 - obo-
wi¹zuje od 3 listopada 2011 r.)),

III.5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.5.1 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i sposo-
bu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych
szko³ach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. nr 65,
poz. 400, ze zm. w: 2009 r. nr 136, poz. 1117 i nr 174, poz.
1352; 2011 r. nr 71, poz. 377 i nr 187, poz. 1119 - obowi¹zuje
od 8 wrzeœnia 2011 r.),
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
IV.1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³
rozporz¹dzenie
IV.1.1. z dnia 28 wrzeœnia 2011 r. w sprawie szczegó³owych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkó³ artystycznych,
placówek kszta³cenia artystycznego i placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. nr 224, poz. 1345 - obowi¹zuje od 3 listo-
pada 2011 r.),
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty.
V.1. w dniu 19 sierpnia 2011 r. parlament uchwali³ ustawê o
zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych
ustaw – zmiany zawarte w art. 6 dotycz¹ zmiany ustawy o sy-
stemie informacji oœwiatowej (Dz. U. nr 139, poz. 814 ze zm.
w: 2011 r. nr 205, poz. 1206 – zmiany obowi¹zuj¹ od 1 wrzeœ-
nia 2012 r.),
V.2. w dniu 18 sierpnia 2011 r., parlament uchwali³ ustawê o
bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(Dz. U. nr 208, poz. 1240 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2012 r., z
wyj¹tkami),
V.3. w dniu 18 sierpnia 2011 r., parlament uchwali³ ustawê o
bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowa-
nych terenach narciarskich (Dz. U. nr 208, poz. 1241 - obo-
wi¹zuje od 1 stycznia 2012 r., z wyj¹tkami),
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie innych ustaw.
VI.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a obwieszczenie
VI.1.1. z dnia 26 paŸdziernika 2011 r. w sprawie wykazu jed-
nostek organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Edukacji Na-
rodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. nr 105, poz.
1059),
VI.2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podpisa³a roz-
porz¹dzenie
VI.2.1. z dnia 1 wrzeœnia 2011 r. w sprawie tytu³ów zawodo-
wych nadawanych absolwentom studiów, warunków wyda-
wania oraz niezbêdnych elementów dyplomów ukoñczenia
studiów i œwiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych
oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. nr 196, poz. 1167
- obowi¹zuje od 1 paŸdziernika 2011 r.),
VI.3. Minister Sportu i Turystyki podpisa³ rozporz¹dzenie
VI.3.1. z dnia 19 wrzeœnia 2011 r. w sprawie dofinansowania
zajêæ ze œrodków Funduszu Zajêæ Sportowych dla Uczniów
(Dz. U. nr 217, poz. 1290 - obowi¹zuje od 27 paŸdziernika
2011 r.),
VI.3.2. z dnia 18 paŸdziernika 2011 r. w sprawie ewidencji
klubów sportowych (Dz. U. nr 243 poz. 1449 - obowi¹zuje od
30 listopada 2011 r.),


