
O
R

G

A
NIZACJA

ISO
9001PROBLEMY

OSWIATY

I WYCHOWANIA

NR 2/2015

czerwiec
2015 ROK

,

CENTRUM   DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  W  LESZNIE

Rola nauczyciela

i szko³y w procesie

zmian ............................5

Analiza ewaluacji form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
zrealizowanych w CDN
w Lesznie w 2014 r. ....10



2

Nr 2/2015 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Szanowni Pañstwo!

Œwiêtowanie leszczyñskich
przedszkolaków rozpoczyna nasz drugi
tegoroczny numer ,,Problemów Oœwia-
ty i Wychowania”. Na Rynku zebra³o
siê ich ponad 1000 w dniach 26-27
wrzeœnia ubieg³ego roku, kiedy zainau-
gurowano now¹ imprezê miejsk¹ pod
nazw¹ Leszczyñski Dzieñ Przedszkola-
ka. Tematem przewodnim by³a eduka-
cja regionalna. Poszczególne
przedszkola pokaza³y: zabawy dawniej
i dziœ, do¿ynki, ró¿ne rzemios³a, Leszno
moje miasto, znane postaci historyczne
Leszno dziœ – sporty. Interesuj¹ce zajê-
cia przyci¹gnê³y wielu widzów, szcze-
gólnie rodziców i rodziny, ale równie¿ i
przechodniów, którzy z uœmiechem re-
agowali na ich wystêpy oraz pokazy
profesjonalistów, bo i tacy towarzyszy-
li przedszkolakom. Zapowiedziana ko-
lejna edycja bêdzie z pewnoœci¹ równie
udana.

Nie samym œwiêtowaniem
¿yj¹ jednak nauczyciele. O ich roli w
reformowanej szkole mówi kolejny ar-
tyku³, który przybli¿a nowe trendy me-
todycznej pracy nauczyciela – kons-
truktywizm, socjokonstruktywizm oraz
konektywizm.

W dziale ,,Dydaktyka” pre-
zentujemy niektóre przydatne adresy
internetowe pomocne w pracy nauczy-

ciela. Autorka zwraca szczególn¹
uwagê na metodê uk³adanki, zamiesz-
czon¹ w artykule na portalu: www.in-
terklasa.pl/portal/

Ponadto podajemy do publi-
cznej informacji ,,Analizê ewaluacji
form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli zrealizowanych w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w
2014 roku”. Nauczyciel historii ze
szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie pi-
sze o sukcesie uczniów w finale woje-
wódzkim konkursu ,,Polska i Polacy w
okresie II œwiatowej”. Prezentujemy
tak¿e kalendarium zmian prawnych,
opublikowanych od 1 stycznia do 31
maja br.

Przedstawiamy równie¿ no-
w¹ ofertê doskonalenia w zakresie
wspó³pracy z rodzicami oraz projekt
termomodernizacji budynku Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

W perspektywie niedalekich
wakacji – ¿yczymy udanego wypoczyn-
ku, znalezienia czasu na lekturê nie ty-
lko ,,Problemów Oœwiaty i Wycho-
wania'' oraz czêstego œwiêtowania, by
we wrzeœniu zaczynaæ od pocz¹tku
rytm pracy nauczyciela.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

Spis treœci

Zofia Szabel-Zakrzewska
II Leszczyñski Dzieñ Przed-
szkolaka ................................

Iwona Gubañska
Rola nauczyciela i szko³y
w procesie zmian ..................

Iwona Gubañska
Pomocny Internet ...................

Anna Dylak, Justyna Lorych
Analiza ewaluacji form do-
skonalenia zawodowego na-
uczycieli zrealizowanych w
CDN w Lesznie w 2014 r.  ....

Iwona Gubañska
Oferta szkolenia dla rodzi-
ców .......................................

Tomasz Kaczmarek
Gratulacje dla Mateusza
i Rafa³a ..................................

Leszek Jan Zaleœny
Kalendarium zmian w prawie -
nie tylko oœwiatowym .............

Termomodernizacja budynku
CDN w Lesznie .....................

3

7

8

10

12

13

14

16

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do udzia³u
w warsztatach metodycznych, szkoleniach i kursach, które oferujemy od nowego roku

szkolnego 2015/2016 m.in.:

ü Nauczyciel na starcie. (6 godz.)

ü Cudaki z p³yt CD. Prace plastyczne dla dzieci (6 godz.)

üMetodyka waldorfska w teorii i praktyce - wstep do prac rêcznych (4 godz.)

ü Nauczyciel szkolnym doradc¹ zawodowym ucznia. Nowoczesne narzêdzia w pracy
wychowawczej (4 godz.)

ü Prawa dziecka przedszkolnego i system wartoœci (4 godz.)

üWykorzystanie aplikacji internetowych w nauczaniu (4 godz.)

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o wype³nienie Karty zg³oszenia w formie
elektronicznej wpisuj¹c na pasku adresu: zgloszenia.cdn.leszno. Nowe formy doskonalenia
bêd¹ dostêpne na stronie internetowej od po³owy sierpnia 2015 r.

Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ miejsc na zajêciach podstaw¹ przyjêcia jest kolejnoœæ zg³oszeñ.

Wiêcej informacji na stronie internetowej - www.cdn.leszno.pl
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II Leszczyñski Dzieñ Przedszkolaka

Wychowanie

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
we wrzeœniu 2013 roku ustanowi³ dzieñ 20
wrzeœnia Ogólnopolskim Dniem Przed-
szkolaka.

W tym roku te¿, w Lesznie 26
wrzeœnia zainaugurowana zosta³a nowa
miejska impreza Leszczyñski Dzieñ
Przedszkolaka. Inicjatywê zg³osi³a pani
Iwona Dera - nauczycielka Przedszkola
Miejskiego nr 20 w Lesznie. W wyniku
zaanga¿owania spo³ecznoœci Przedszkola
Miejskiego nr 20 we wspó³pracy z MOK
w Lesznie oraz Policj¹ i Stra¿¹ Miejsk¹ w I
Leszczyñskim Dniu Przedszkolaka ucze-
stniczy³o na Rynku 1025 uczestników z 19
przedszkoli w Lesznie.

Po sukcesie pierwszej edycji, w
dniach 26-27.09.2014 r. mia³y miejsce ob-
chody kolejnego, II Leszczyñskiego Dnia
Przedszkolaka. Temat przewodni imprezy
brzmia³ „Leszno - moja ma³a Ojczyz-
na”. Organizatorami byli: MOK, Przed-
szkole Miejskie nr 20 we wspó³pracy z
Przedszkolami Miejskimi nr 7, 10, 11,13,
21, I LO, III LO i innymi instytucjami. Ce-
lem imprezy by³o przybli¿enie dzieciom
historii oraz wspó³czesnoœci Leszna. Pa-
tronat honorowy obj¹³ Prezydent Miasta
Leszna. Udzia³ zg³osi³o 1250 dzieci z 20
przedszkoli. Ze wzglêdu na warunki atmo-
sferyczne pierwszy dzieñ imprezy odby³ siê w leszczyñ-
skim Trapezie, drugi – „Wielkopolskie tañce ludowe” w
wykonaniu przedszkolaków na Rynku.

Œwiêtowanie poprzedzone by³o dzia³aniami
tematycznymi - m.in. dzieci zgodnie z wyrysowanymi
na mapkach trasami uczestniczy³y w spacerach po Lesz-
nie, odwiedza³y zabytki, przy których wolontariusze z I
LO opowiadali o ich historii oraz ciekawostkach
zwi¹zanych z tymi miejscami. Odzwierciedleniem by³y
wykonane albumy - prace w konkursie plastycznym -
„Leszno - œladami historii”. Przedszkolacy poznali tak-
¿e piosenkê pt. „Leszno, nasze Leszno”, która zosta³a
wspólnie zaœpiewana podczas otwarcia

II Leszczyñskiego Dnia Przedszkolaka.

W pierwszym dniu II Leszczyñskiego Dnia Przedszko-
laka zorganizowano szeœæ stref edukacyjnych:

ü Zabawy dawniej i dziœ – Przedszkole Miejskie
nr 20,

ü Do¿ynki - Przedszkole Miejskie nr 10,

ü Ró¿ne rzemios³a - Przedszkole Miejskie nr 13,

ü Leszno moje miasto - Przedszkole Miejskie nr 11 we
wspó³pracy z III LO,

ü Znane postaci historyczne - Przedszkole Miejskie nr
7 we wspó³pracy z I LO,

ü Leszno dziœ - sporty - Przedszkole Miejskie nr 21 we
wspó³pracy z I LO.
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Ponadto strefê o bezpieczeñstwie zorganizowa³a Poli-
cja. Oto ich krótka charakterystyka.

Strefa I  - ZABAWY DAWNIEJ I DZIŒ

Przedszkole Miejskie nr 20 „Baœniowa Kraina” - atra-
kcje i zabawy w tej strefie przygotowa³a i prowadzi³a
pani Iwona Dera - nauczycielka Przedszkola Miejskie-
go nr 20. W tej strefie dominowa³ ruch - na przywitanie
dzieci odtañczy³y barokowy taniec dworski, by³ te¿
„Owczareczek”- taniec w parach, stworzona zosta³a
„papierowa orkiestra”- dzieci gra³y na gazetach do
utworu „Wiwat”. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³y dzieciom
zabawy „Miotlarz” i „Pos³añcy” oraz bitwa na papiero-
we kule. Oj dzia³o siê!

Strefa II  - DO¯YNKI

Przedszkole Miejskie nr 10 „Zielony Œwiat” zapre-
zentowa³o i rozpowszechni³o wœród wielu leszczyñ-
skich przedszkoli zwyczaje i tradycje zwi¹zane z
regionalnymi do¿ynkami. W strefie prezentowano tra-
dycyjne chleby i wieñce do¿ynkowe, ozdoby z akcen-
tem wielkopolskim oraz plony z pola, ogrodu, sadu ,

lasu i gospodarstwa wiejskiego. W strefie „Do¿ynki”
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê atrakcyjnie i ko-
lorowo przygotowane stoiska degustacyjne, w których
goœcie mogli skosztowaæ ró¿nych gatunków chleba z
miodem lub domowym smalcem, pysznych dro¿d¿ó-
wek, smakowitych owoców i warzyw z naszych sadów i
ogrodów. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê stoisko z na-

bia³em – tu uczestnicy poznawali smaki wielu gatunków
sera bia³ego, ¿ó³tego, sma¿onego i topionego. Dzieciom
podczas pobytu w strefie „Do¿ynki” czas umila³a grupa
dudziarzy. Oprócz muzyki ludowej pozna³y mêskie i da-
mskie stroje ludowe z regionu Wielkopolski.

Strefa III – RÓ¯NE RZEMIOS£A

Przedszkole Miejskie nr 13 w swojej strefie zaprezen-
towa³o rzemios³a, z których dawnej Leszno s³ynê³o.
Kowal Damian Muller zaprezentowa³ dzieciom wypala-

nie podkowy na kowalskim piecu. Ka¿de przedszkole
otrzyma³o wypalon¹ podkowê na szczêœcie. Szewc
Przemys³aw Chudziak pokaza³ dzieciom jak powstaje
but, jak naci¹ga siê skórê na kopyto szewskie. Uczestni-
cy mogli zobaczyæ narzêdzia szewskie dawniejsze i dzi-
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siejsze takie jak np. dratwa, cêgi, szpilarek, szyd³o i inne.

Pan Franciszek Urbaniak garncarz opowiada³ dzieciom
jak rzeŸbi siê glinê na kole garncarskim, a nastêpnie wy-
pala wyroby w piecu. Pani Teresa, pracownik Pana An-
toniego Skrzypczaka prowadz¹cego Zak³ad
Wikliniarski, zaprezentowa³a na czym polega wikliniar-
stwo. Dzieci obserwowa³y sposób wyplatania koszyka
z wiklinowych witek. Wspólnie z pani¹ Iren¹ Grochow-
czak wykonywa³y szyde³kiem bransoletkê z koloro-
wych w³óczek oraz tka³y dywanik na przyrz¹dzie
tkackim.

Wszystkie rzemios³a które zosta³y zaprezentowane
wzbudzi³y wielkie zainteresowanie. Odpowiedzialne za
strefê ,,Ró¿ne rzemios³a’’ by³y nauczycielki: Marlena
Gumpert-Bok, Jadwiga Jaszkiewicz oraz Katarzyna
Wojciechowska, które dodatkowo zaprezentowa³y siê w
strojach ludowych.

Strefa IV - LESZNO NASZE MIASTO

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Konopnickiej
zorganizowa³o strefê, w której znalaz³o siê wiele atra-
kcji zwi¹zanych z tematyk¹. Dzieci mia³y do wykonania
kartonowe kamieniczki, które s¹ czêœci¹ Leszczyñskie-
go Ratusza, wykleja³y Tura – element leszczyñskiego
herbu. Pozna³y postacie nale¿¹ce do kultury Leszna –
narodowoœæ ¿ydowska i niemiecka. Mog³y wykazaæ siê
wiedz¹ na temat miasta poprzez rozwi¹zywanie krzy¿ó-
wek i zagadek. Atrakcj¹ dla najm³odszych by³o równie¿
malowanie twarzy – herb Leszna.

Z nasz¹ stref¹ wspó³pracowa³a pani Zofia Szabel-Za-
krzewska nauczyciel historii, która z uczniami

III LO przygotowa³a i zaprezentowa³a legendê powsta-
nia herbu naszego miasta. Przedstawienie oraz pokaz
walk rycerskich wystawione zosta³o z wykorzystaniem
piêknych kartonowych dekoracji przedszkola.

Strefa V – ZNANE POSTACI

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka przybli-
¿y³o dzieciom znane postacie z historii naszego miasta,

które na tyle znacz¹co zapisa³y siê w historii Leszna, ¿e
do dziœ mo¿na odnaleŸæ miejsca z nimi zwi¹zane. Bez-
poœrednio za realizacjê projektu odpowiada³y nauczy-
cielki: Jolanta Chwierot, Alicja Samolewska, Dorota
Borowiec oraz dyrektor Barbara Walczak. Natomiast
poœrednio w³¹czyli siê pozostali nauczyciele oraz praco-

wnicy niepedagogiczni. W strefie stworzono stacje z
zadaniami dla dzieci z udzia³em wolontariuszy uczniów
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie.

W stacji nr I wolontariusz przebrany za Jana Amosa
Komeñskiego przedstawia³ swoj¹ postaæ, wita³ wszy-
stkie dzieci i zaprasza³ do udzia³u w zabawie integracy-
jnej opartej na melodii piosenki „Panie Janie” pt. Witam
Was. W podziêkowaniu za wspóln¹ zabawê dzieci
otrzyma³y cukierki.

Stacja nr II przeznaczona by³a dla postaci Jana Jonstona.
Dzieci dopasowywa³y obrazy przedstawiaj¹ce najwa¿-
niejsze organy do namalowanej postaci cz³owieka, a wo-
lontariusz przebrany za s³awnego lekarza sprawdza³ czy
wszystkie organy znalaz³y siê w odpowiednim miejscu.

W stacji nr III dzieci wita³a para królewska Katarzyna
i Stanis³aw Leszczyñscy. Wolontariuszka pokazywa³a
jak k³ania³y siê damy, uczy³a wznoszenia okrzyku Wi-
wat Król! Niech ¿yje król! Jednym z elementów wypo-
sa¿enia tej stacji by³a sylweta naturalnej wielkoœci
postaci króla Stanis³awa Leszczyñskiego z wyciêtym
miejscem na twarz.

W kolejnej stacji, dzieci musia³y odgadn¹æ kim jest i
gdzie mieszka witaj¹ca ich postaæ: „Mój pa³ac mieœci siê
wœród zieleni drzew, gdzie na stawie p³ywaj¹ kaczki i



6

Nr 2/2015 Problemy Oœwiaty i Wychowania

s³ychaæ szum fontanny”. Po rozwi¹zaniu zagadki, wy-
brane dziecko wyszukiwa³o fragment puzzli i przykle-
ja³o na tablicê z obrazem pa³acu Su³kowskich.

W stacji numer V wolontariusz wcielaj¹cy siê w postaæ
Romana Maciejewskiego zaprasza³ dzieci do wyboru
instrumentów i tworzy³ z nich orkiestrê. Dyrygowa³ ko-
lejno ró¿nymi sekcjami instrumentów, a na koniec ca³¹
orkiestr¹. Trzeba powiedzieæ, ¿e dzieci wykaza³y siê
wielk¹ inwencj¹ twórcz¹  i wra¿liwoœci¹ muzy.

Poprzez wspólne zabawy i mi³o spêdzony czas uda³o siê
zrealizowaæ cel, jakim by³o uœwiadomienie dzieciom
ci¹g³oœci historycznej w naszej „ ma³ej ojczyŸnie”.

Strefa VI -  LESZNO DZIŒ - SPORTY

Przedszkole Miejskie nr 21 z Oddzia³ami Integracyj-
nymi i Oddzia³ami Specjalnymi im. Przyjació³ Kubu-
sia Puchatka w dzia³aniach i zabawach ruchowych,
wywiadach oraz poprzez pami¹tki i rekwizyty tematycz-
ne przybli¿y³o informacje o sportach uprawianych w
mieœcie Lesznie. Strefa obejmowa³a dzia³ania w czte-

rech ró¿nych sportach w tym: baloniarstwo, koszyków-
ka,  ¿u¿el i szermierka.

Baloniarstwo. Pierwsza czêœæ strefy sportu pozwoli³a
dzieciom poznaæ budowê i dok³adnie przyjrzeæ siê ele-
mentom sprzêtu potrzebnego do lotu balonem dzieci
mog³y wejœæ do kosza balonowego. Pani Ewa Prawicka
– Linke jako pilot balonu wraz z zespo³em opowie-
dzia³a dzieciom jak w praktyce wygl¹da przygotowanie
do lotu balonem i codzienny trening w sporcie baloniar-
stwo. Ka¿de dziecko zosta³o sfotografowane w koszu
balonowym.

Koszykarki z klubu sportowego „Têcza Leszno” w
sk³adzie ¿eñskim zaprezentowa³y siê w strojach klubo-
wych i pomog³y dzieciom w samodzielnych rzutach
wbiæ swoje zwyciêskie gole do kosza. M³ode dziewczy-
ny zaimponowa³y dzieciom sprawnoœci¹ fizyczn¹ i nie-
przeciêtnym wzrostem. Dzieci zrozumia³y, ¿e praktyka
czyni mistrza i celnoœæ w rzucie pi³k¹ wynika z sumien-
noœci, perfekcyjnej techniki i codziennych treningów

Kolejn¹ czêœci¹ strefy sportu by³ ¿u¿el jako nasz najbar-
dziej rozpropagowany sport miasta podziwiany przez ki-
biców w ró¿nym wieku. W tej czêœci zapewniono
dzieciom spotkanie z ¿u¿lowcem Tobiaszem Musiela-
kiem. W tej strefie by³ czas na krótk¹ w³asn¹ prezentacje
¿u¿lowca w piêknej oprawie balonów, szali, czapek, flag
i symboli promuj¹cych ¿u¿el. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ fotografi¹.

W ostatniej czêœci strefy sportu poznaliœmy ducha szer-
mierstwa. Goœcie strefy obejrzeli walkê dzieci uczêsz-
czaj¹cych na zajêcia w klubie szermierskim w Lesznie
prowadzonym przez szermierza Przemys³awa Fogta,
który zaprezentowa³ cz³onków klubu, walkê w ich wy-
konaniu oraz stroje. Dzieci mog³y przymierzyæ strój sze-
rmierza, dowiedzia³y siê o zasadach i g³ównych
za³o¿eniach szermierstwa.

W sobotê drugiego dnia imprezy na leszczyñskim Ryn-
ku dzieci zaprezentowa³y wielkopolskie tañce ludowe.
Dekoracjê sceny stanowi³y: ogromny herb Leszna – pra-

ca zbiorowa (20 przedszkoli) wykonana technik¹ colla-
ge oraz prace wykonane w trakcie dzia³añ pierwszego
dnia.

Organizatorzy podsumowuj¹c II Leszczyñski Dzieñ
Przedszkolaka z efektów byli bardzo zadowoleni i ju¿
zapowiedzieli jego kontynuacjê. III Leszczyñski Dzieñ
Przedszkolaka, który odbêdzie siê we wrzeœniu pod
has³em „W krainie legend polskich”.

Artyku³ powsta³ w oparciu o informacje przes³ane przez
organizatorów  projektu.
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Rola nauczyciela i szko³y
w procesie zmian

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Znacz¹cy proces zmian w polskiej szkole na pewno roz-
pocz¹³ siê z nastaniem reformy szkolnictwa, nowej
podstawy programowej.

Proces ten trwa. I nie chodzi tu o nowelizacje prawne,
lecz przede wszystkim o zmiany mentalnoœciowe, zmia-
ny w podejœciu do wielu spraw w ¿yciu szko³y.

Przed nauczycielem, przed szko³¹ pojawiaj¹ siê ci¹gle
nowe wyzwania, problemy wynikaj¹ce równie¿ ze
specyfiki czasów, w których ¿yjemy.

Poni¿szy tekst sygnalizuje jedynie pewne zjawiska, ale
oczywiœcie nie wyczerpuje ich z³o¿onoœci.

Na stronie internetowej Instytutu Badañ Edukacyjnych
- http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/rapor-
ty/150-raport-o-stanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-
edukacji-2013-licza-sie-nauczyciele.html - zamieszczo-
ny jest „Raport o stanie edukacji 2013. Licz¹ siê na-
uczyciele”. (Publikacja opracowana w ramach projektu
systemowego: Badanie jakoœci i efektywnoœci edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego wspó³fi-
nansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizowanego przez
Instytut Badañ Edukacyjnych).

Ju¿ na wstêpie (w rozdziale Dylematy zawodu nauczy-
ciela) Micha³ Federowicz stwierdza: Nauczyciel jest
najwa¿niejszy. To zdanie brzmi coraz donioœlej, warto
je nadal przytaczaæ i szukaæ jego nowych znaczeñ. Bo
te¿ z pewnoœci¹ waga pozycji nauczyciela nie jest dana
raz na zawsze.

Wszyscy znamy po¿¹dany niegdyœ model nauczyciela -
nieomylnego, jedynego Ÿród³a wiedzy, niekwestio-
nowanego autorytetu.

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e rola wspó³czesnego na-
uczyciela jest trochê inna.

Priorytety wspó³czesnej szko³y, a mianowicie –
kszta³towanie postaw, wykszta³cenie œwiadomych oby-
wateli, potrafi¹cych dokonywaæ wyborów , zmieniaj¹
te¿ – o czym wiadomo od dawna – rolê nauczyciela.

Wyposa¿enie ucznia w wiedzê to nie wy³¹czny cel
szko³y, nauczyciela. Trudno zreszt¹, bior¹c pod uwagê
gwa³towny przyrost wiedzy w ka¿dej dziedzinie, uzur-
powaæ sobie prawo do osi¹gania takiego celu; staje siê
to po prostu w dzisiejszych warunkach niemo¿liwe.

Bardzo przekonuj¹co tê sytuacjê okreœla Ma³gorzata
Taraszkiewicz we wstêpie do Metod wspierania rozwo-
ju ucznia:

(…) uczeñ uczy siê dla siebie i w efekcie pobierania edu-
kacji szkolnej ma byæ cz³owiekiem zaradnym edukacyj-
nie na ca³e ¿ycie.1

Nauczyciel ma natomiast prowadziæ ucznia, wskazy-
waæ mu kierunek, byæ przewodnikiem.

Zwraca te¿ na to uwagê Wiga Bednarkowa, okreœlaj¹c
ró¿nice miêdzy „star¹” a „now¹” metodyk¹.

W pierwszej – nauczyciel przekazuje wiadomoœci,
wyk³ada, informuje, w drugiej – przestaje byæ osob¹
wszystkowiedz¹c¹, przekaŸnikiem wiedzy, staje siê
organizatorem i „u³atwiaczem” uczenia siê dzieci.2

Wiga Bednarkowa wskazuje równie¿ etapy rozwoju
metodyki w XXI wieku:

ü Nauczyæ siê uczyæ – poznaæ swoje wielorakie inteli-
gencje WI (konstruktywizm).

ü Uczyæ siê w grupie, wspó³pracowaæ (socjokonstru-
ktywizm).

ü Budowaæ swa wiedzê, wymieniaj¹c siê swoj¹ ze œwia-
tem (konektywizm).3

Nauczanie jest dzia³alnoœci¹ intencjonaln¹ nauczycie-
la, który stara siê wywo³aæ u ucznia uczenie siê.4

To zadanie ci¹gle dla nas, nauczycieli, wa¿ne, chocia¿
nie zawsze towarzysz¹ mu sukces i satysfakcja.

Bardzo czêsto obserwujemy, ¿e uczniowie nie umiej¹
siê uczyæ. Oczywiœcie s¹ sposoby, które tê sytuacjê
mog¹ poprawiæ, nie zawsze jednak jesteœmy w stanie
wp³yn¹æ na zmiany w obszarze czynników zewnêtrz-
nych; na to wszystko, co kszta³tuje m³odego cz³owieka i
staje siê zapewne Ÿród³em naszych pora¿ek.

Dzisiaj inaczej te¿ powinien byæ rozumiany sukces edu-
kacyjny:

By osi¹gn¹æ sukces edukacyjny, nale¿y nie tylko na-
uczaæ swojego przedmiotu, ale uczyæ i kszta³towaæ do-
rastaj¹cego cz³owieka, który z opanowanej wiedzy
i zdobywanych umiejêtnoœci bêdzie móg³ z czasem
zbudowaæ swój œwiat skutecznego dzia³ania, swoje oso-
biste zwyciêstwo w walce o osobisty dobrobyt.5

Wszyscy musimy nauczyæ siê stawiaæ sobie pytania w
rodzaju: co chcê osi¹gn¹æ, po czym poznam, ¿e cel zo-
sta³ osi¹gniêty, w jaki sposób to sprawdzê itd.

W kontekœcie sytuacji, o których mowa w tekœcie, nie-
zmiernie aktualne s¹ ksi¹¿ki Ma³gorzaty Taraszkiewicz
podpowiadaj¹ce, jak uczyæ, od czego wyjœæ, aby
osi¹gn¹æ zamierzone cele.
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W Jak uczyæ lepiej M. Taraszkiewicz cytuje s³owa auto-
ra „Radoœci uczenia siê”:

Nie chodzi o to, co robimy z dzieæmi. Chodzi o to, kim je-
steœmy. ¯adna najdoskonalsza metoda nauczania nie
bêdzie wystarczaj¹ca, jeœli my – sami ze sob¹, nie jeste-
œmy „w domu”. Wszyscy jesteœmy uczniami, wszyscy siê
uczymy. Nauczyciel tylko wtedy mo¿e nauczaæ, jeœli po-
trafi równie¿ zakwestionowaæ samego siebie. Rozwi¹za-
nie problemu nie polega na lepiej dostosowanych
klasach szkolnych, ich wyposa¿eniu, systemie podzia³u
na grupy, nowych technikach i metodach, choæ one te¿
maj¹ swój wp³yw. Rozwi¹zanie to le¿y w tobie.”

(Whitmore, 1994)6

Niezwykle m¹dre i przenikliwe s³owa, chocia¿ mo¿e
budz¹ce wewnêtrzny sprzeciw. Bez wzglêdu na ich od-
biór – na pewno s¹ to s³owa zachêcaj¹ce do autorefle-
ksji.

Nauczyciel mo¿e inicjowaæ zmiany, ale trzeba równie¿
pamiêtaæ o tym, ¿e bardzo czêsto hamuj¹ go bariery cza-
sem bardzo trudne do pokonania.

Micha³ Fedorowicz  zauwa¿a, ¿e:

G³ównym dylematem wspó³czesnej edukacji powszech-
nej jest zakres niezbêdnej autonomii nauczyciela. Efe-
ktywne uczenie innej osoby zawiera istotny element
pracy twórczej. Do ka¿dego dziecka, ka¿dego m³odego
cz³owieka, a i doros³ego ju¿ studenta, i doros³ej ucz¹cej
siê osoby trzeba szukaæ osobnego klucza, by uruchomiæ
ich potencja³.

Czy jest na to przestrzeñ w systemach edukacji
ukszta³towanych w skali masowej?7

Stwierdza te¿ istnienie oczywistego paradoksu, swoi-
stego uwik³ania wspó³czesnego nauczyciela:

(…) z jednej strony nauczyciele maj¹ szeroki zakres au-
tonomii i wielu z niej korzysta, z drugiej maj¹ te¿ poczu-
cie zewnêtrznego charakteru stawianych im wymagañ,
co wywo³uje niepewnoœæ i podwa¿a poczucie spraw-
stwa, a w rezultacie zniechêca do podejmowania inicja-
tywy.8

Od refleksji nad wspomnianymi wy¿ej problemami, od
autorefleksji, od koniecznoœci wspó³pracy wszystkich
podmiotów szko³y nie uciekniemy, dlatego te¿ istotne
jest nieustanne przypominanie o tym, bo przecie¿ naj-
wa¿niejszy jest cz³owiek – uczeñ.

1) M. Taraszkiewicz, Metody wspierania rozwoju ucznia,
Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2009, s. 8.

2) W. Bednarkowa, W szkole XXI wieku, w: Metodyka wspie-
rania rozwoju ucznia. Niezbêdnik dyrektora, Wolters Kluwer
Polska Sp. z o. o., 2009, s. 42-43.

3) Tam¿e, s. 45-47.

4) Bernacka D., Od s³owa do dzia³ania, Warszawa 2001, s.
9.

5) J. Kordziñski, Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer
Polska SA 2013, s. 82.

6) za: Taraszkiewicz M., Jak uczyæ lepiej, czyli refleksyjny
praktyk w dzia³aniu, Warszawa 1996, s. 20.

7) - http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/rapor-
ty/150-raport-o-stanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-
-edukacji-2013-li cza-sie-nauczyciele.html -  „Raport o
stanie edukacji 2013. Licz¹ siê nauczyciele”, s. 9.

8) Tam¿e, s.9.

Pomocny Internet
Dydaktyka

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Wiele stron internetowych wzbogaca pracê nauczycie-
la, wspomaga go w dzia³aniach, a nade wszystko inspi-
ruje do w³asnych rozwi¹zañ metodycznych.

S¹ to np.:

ü http://www.ceo.org.pl/pl (Centrum Edukacji Na-
uczycielskiej)

ü http://www.ore.edu.pl/ (Oœrodek Rozwoju Edukacji)

ü http://www.profesor.pl/ (serwis edukacyjny)

ü http://literka.pl (portal edukacyjny dla nauczycieli)

ü http://www.interklasa.pl/portal/ (Polski Portal Edu-
kacyjny).

Oczywiœcie, prezentujemy tylko niektóre z adresów.

Na stronach ostatniego portalu znajdziecie Pañstwo
„instrukcjê obs³ugi” metody JIGSAW [dostêp:
10.06.2015 r. ] , któr¹ zastosowaæ mo¿na na ró¿nych
przedmiotach. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e
JIGSAW uczy, jak mo¿na siê nauczyæ uczenia siê, co
w czasach zanikania  tej umiejêtnoœci  jest bardzo cen-
ne. Podejmowanie ró¿nych prób jest w tej mierze naj-
istotniejsze.

Autork¹ opracowania „Metoda JIGSAW (uk³adanka)”
zamieszczonego na portalu jest pani Ma³gorzata Woj-
narowska.

Metoda ta (technika, sposób) – na pewno dyskusyjne
s¹ ró¿ne propozycje terminologiczne, ale ewentualne
rozstrzygniêcia nie s¹ przedmiotem tej wypowiedzi) na
pewno uczy wspó³pracy w zakresie kszta³towania
umiejêtnoœci  uczenia siê.

Klasê dzielimy na zespo³y; podzia³ zale¿ny jest od ilo-
œci materia³u, od tego, na ile fragmentów materia³ po-
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Etap II

Etap III

dzielimy. Uczniowie w ka¿dej grupie otrzymuj¹ czêœæ
materia³u do opanowania, a grupa razem ma ca³oœæ
materia³u. Taka sytuacja powinna mieæ miejsce w po-
zosta³ych grupach.

Po ustalonym czasie uczniowie, którzy opracowywali
okreœlony zakres materia³u,  spotykaj¹ siê w grupach

eksperckich w celu uporz¹dkowania wiedzy, wyjaœ-
nieñ.

Kolejny etap – to powrót do grup macierzystych, w
których uczniowie ucz¹ siê wzajemnie, przedstawiaj¹c
przygotowany przez siebie zakres materia³u.  Ka¿dy
cz³onek grupy powinien opanowaæ ca³oœæ materia³u.

Etap I

Najlepiej tok pracy oddadz¹ poni¿sze ilustracje zamie-
szczone przez autorkê opracowania na   portalu
http://www.interklasa.pl/portal/.

Oczywiœcie iloœæ grup zale¿na jest od stanu liczebnego
klasy. Konieczne jest równie¿ zainicjowanie sytuacji
sprzyjaj¹cej zweryfikowaniu nabytej wiedzy. Roz-
wi¹zania w tym zakresie mog¹ byæ ró¿ne.

Przy okazji pamiêtajmy, ¿e Ÿród³em  jeszcze innego ro-
dzaju wiedzy s¹ – wrêcz obowi¹zkowe dla nauczyciela
– strony:

ü http://men.gov.pl/

ü http://www.cke.edu.pl/

ü https://www.oke.poznan.pl/
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Anna Dylak, Justyna Lorych

nauczyciele konsultanci
CDN w Lesznie

Ewaluacja wewnêtrzna  form doskonalenia zrealizo-
wanych w Centrum Doskonaleni Nauczycieli w Lesz-
nie
w 2014 roku zosta³a przeprowadzona w oparciu o
wyniki ankiet ewaluacyjnych, które zosta³y
sporz¹dzone prze nauczycieli konsultantów i nauczy-
cieli doradców.

Celem analizy jest diagnozowanie potrzeb edukacyj-
nych nauczycieli w celu przygotowania oferty zaspo-
kajaj¹cej oczekiwania odbiorców oraz ocena stopnia
zadowolenia uczestników z organizowanych przez
Centrum form doskonalenia zawodowego.

W 2014 roku w szkoleniach wziê³o udzia³ ³¹cznie
7626 uczestników, zrealizowano 1850 godzin dydakty-
cznych, przeprowadzono 403 formy doskonalenia z
oferty CDN w Lesznie.

Opracowanie zosta³o sporz¹dzone w oparciu o prze-
prowadzon¹ ewaluacjê 184 form, na podstawie 3179
ankiet ewaluacyjnych.

Liczba uczestników ewaluowanych szkoleñ wynios³a
3595 osób.

Liczba osób ankietowanych – 3178, co stanowi 88,4
% uczestników zajêæ.

Ewaluacj¹ objêto nastêpuj¹ce rodzaje form:

ü warsztaty metodyczne – 114 form

ü kursy doskonal¹ce – 4 formy

ü szkolenia rad pedagogicznych – 51 szkoleñ

ü kursy kwalifikacyjne – 1 forma

ü seminaria – 5 form

ü konferencje – 1 forma

Uczestnicy udzielili odpowiedzi na 6 pytañ do-
tycz¹cych, m. in. zgodnoœci planowanej tematyki z jej
realizacj¹, poziomu i atmosfery prowadzonych zajêæ.
Ankietowani wskazali nam Ÿród³o, z którego czerpali
informacje na temat oferty szkoleniowej. Kursanci
przedstawili równie¿ swoje preferencje dotycz¹ce ob-
szarów tematycznych, w których chcieliby siê dosko-

naliæ. Na basie ankiet zebraliœmy informacje dotycz¹ce
specjalnoœci zawodowych uczestników.

Zgodnoœæ planowanej tematyki z jej realizacj¹

Na pytanie „Czy planowana tematyka by³a zgodna z
jej realizacj¹?” 99,4 % uczestników odpowiedzia³o, ¿e
tak, natomiast 0,4 % uczestników stwierdzi³o, ¿e za-
planowana tematyka nie by³a zgodna z jej realizacj¹.
Szczegó³owe wyniki badania stopnia zgodnoœci plano-
wanej tematyki z jej realizacj¹ przedstawia graficznie
powy¿szy wykres.

Poziom dydaktyczny zajêæ

Ankietowani wysoko ocenili poziom dydaktyczny
i merytoryczny zajêæ, w których uczestniczyli.

97,5% kursantów wyrazi³o opiniê, i¿  zajêcia pomog³y
im uporz¹dkowaæ i poszerzyæ wiedzê i umiejêtno-
œci, natomiast 2,7% ankietowanych wypowiedzia³o siê
negatywnie na ten temat.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Analiza ewaluacji form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zrealizowanych
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie w 2014 roku

DN
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Atmosfera zajêæ

Kursanci, korzystaj¹cy z naszych szkoleñ w zdecydo-

wanej wiêkszoœci byli zadowoleni z atmosfery pa-
nuj¹cej podczas zajêæ.

98,3 % ankietowanych uzna³o, ¿e atmosfera podczas
zajêæ sprzyja³a otwartej komunikacji i wspó³pracy. Ty-
lko 1,8 % by³a niezadowolona z atmosfery zajêæ.

�ród³o informacji

Na pytanie o Ÿród³o, z którego nasz klient czerpa³ info-
rmacje na temat oferty szkoleniowej odpowiedzi by³y

nastêpuj¹ce:

ü inne Ÿród³o – 39,3 %

ü strona www - 35 %

ü informator  – 21,4 %

ü poczta e-mail – 11,3 %

Potrzeby edukacyjne uczestników

Najwiêkszym zainteresowaniem uczestników cieszy³
siê obszar tematyczny dotycz¹cy doskonalenia jakoœci
kszta³cenia i wychowania w szkole/placówce. Ponad
po³owa ankietowanych - 55,1% wyrazi³a chêæ dosko-
nalenia umiejêtnoœci dydaktyczno-wychowawczych.

Drugim najczêœciej wybieranym przez ankietowanych
obszarem tematycznym by³y zadania szko³y/placówki
w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju ucz-
nia - 41,9 %.

22,2 % uczestników wykaza³o zainteresowanie dosko-
naleniem w zakresie wykorzystania technologii info-
rmacyjnej w szkole/ placówce.

Ocenianiem wewn¹trzszkolnym i zewnêtrznym, zain-
teresowanych by³o 18,6 % ankietowanych.

Uczestnicy najmniej zainteresowani byli obszarem te-
matycznym dotycz¹cy zarz¹dzania placówk¹ oœwia-
tow¹ - 7,3% wyrazi³o chêæ uczestniczenia w
szkoleniach o takiej tematyce.

Wyniki przedstawia poni¿szy wykres.

Informacje o uczestnikach szkoleñ

Spoœród uczestników zrealizowanych form doskona-
lenia najliczniejsz¹ grupê stanowili:

ü nauczyciele przedmiotów ogólnokszta³c¹cych -
43,6 %,

ü nauczyciele edukacji przedszkolnej – 19,5 %,

ü nauczyciele nauczania zintegrowanego – 15,5 %,

ü inni – 8 %,

ü nauczyciele przedmiotów zawodowych 4,5 %,

ü dyrektorzy- 4,2 %,

ü pedagodzy i psychologowie – 4,0 %.

Najmniej liczn¹ grupê stanowili:
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ü bibliotekarze – 3,7 %,

ü doradcy metodyczni – 0,2 %,

ü wizytatorzy – 0,1 %.

Podsumowanie

Analiza 3178 ankiet ewaluacyjnych wype³nionych
przez 88,4 % uczestników 184 form doskonalenia zor-
ganizowanych przez Centrum w roku 2014, wykaza³a,
¿e najbardziej preferowane przez ankietowanych ob-
szary doskonalenia to:

ü doskonalenie jakoœci kszta³cenia i wychowania w
szkole/placówce,

ü zadania szko³y/placówki w zakresie wspierania
wszechstronnego rozwoju ucznia,

ü wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole/
placówce.

S¹ to zagadnienia bezpoœrednio zwi¹zane z prac¹
dydaktyczno-wychowawcz¹ z uczniem i jego ró¿no-
rodnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi,

w zwi¹zku z tym ciesz¹ siê nie-
zmiennym zainteresowaniem
nauczycieli.

Ankietowani rzadziej wybierali z
naszej oferty obszary tematyczne
dotycz¹ce:

ü oceniania wewn¹trzszkolnego i
zewnêtrznego,

ü zarz¹dzania placówk¹ oœwia-
tow¹.

Z obserwacji i rozmów z uczestni-
kami kursów wynika, ¿e s¹ oni
zainteresowani udzia³em w jednod-
niowych, trwaj¹cych do 5 godzin
formach doskonalenia. Spowodo-
wane jest to czêsto brakiem czasu,
wynikaj¹cym z szybkiego tempa
¿ycia.

Ankietowani pozytywnie i bardzo
wysoko ocenili zasadnoœæ organi-
zacji i przebieg form doskonalenia.
W uwagach wskazuj¹ na wysokie

kompetencje osób prowadz¹cych szkolenia, wysoki po-
ziom dydaktyczny i metodyczny prowadzonych zajêæ i
w³aœciw¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ zdobywaniu i aktuali-
zacji wiedzy, jej poszerzaniu oraz porz¹dkowaniu. Tyl-
ko nieliczni uczestnicy wykazali swoje niezadowolenie
z organizacji b¹dŸ przebiegu zajêæ.

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne zg³aszane przez
nauczycieli jednostkowo, realizowane by³y przez na-
uczycieli konsultantów i doradców metodycznych szko-
lenia w formie konsultacji indywidualnych.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê równie¿ szkolenia rad
pedagogicznych organizowane na tematy zapropono-
wane w ofercie CDN lub te¿ przez same szko³y/pla-
cówki.

Na podstawie analizy danych uzyskanych zarówno z
dokumentacji dot. ewaluacji form doskonalenia, jak
równie¿ danych uzyskanych ze sprawozdañ z roku
2013 i 2014, prowadzonych przez kancelariê ds.
kszta³cenia ustawicznego, mo¿na dostrzec bardzo wy-
raŸny wzrost liczby przeszkolonych uczestników: w

Oferta szkolenia dla rodziców
Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Wspó³czesna szko³a ca³kowicie zmienia swoje oblicze.
Rodzice dostrzegaj¹ zapewne  ten fakt  w najwiêkszym

stopniu, a staje siê tak dziêki upowszechnianiu e-
dzienników. Dla wielu – to nieocenione Ÿród³o infor-
macji o postêpach dziecka w nauce, o frekwencji.
Zwolennicy e-dziennika  podkreœlaj¹, ¿e  intensyfikuje
on kontakt rodzica ze szko³¹.

Oczywiœcie absurdem by³oby twierdziæ, ¿e dziennik
elektroniczny satysfakcjonuje wszystkich rodziców.
S¹ wœród nich i tacy, którzy nie preferuj¹ takiego spo-
sobu komunikowania siê ze szko³¹.
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Tacy, którzy przedk³adaj¹ ponad e-dziennik kontakty
indywidualne z wychowawc¹, z nauczycielami przed-
miotów. To rodzice, dla których wa¿na jest przede
wszystkim rozmowa, rozmowa w warunkach natural-
nych, w fizycznej przestrzeni szkolnej.

Nic nie jest regu³¹ – równie¿ takie stanowisko. Wszys-
cy znamy przyk³ady szkó³, w których znakomicie fun-
kcjonuj¹ w³aœnie te dwa kana³y informacji. E-dziennik
nie ogranicza  obecnoœci rodziców na spotkaniach kla-
sowych, spotkaniach, które nadal s¹ bardzo potrzebne.
Na pewno tê potrzebê warunkuj¹  narastaj¹ce proble-
my ró¿nego typu.

Rodzice chc¹ o nich rozmawiaæ, szukaj¹ porad, szu-
kaj¹ niezbêdnej wiedzy. Poszerza siê te¿ zainteresowa-
nie tym wszystkim, co wi¹¿e siê z rzeczywistoœci¹
szkoln¹.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wycho-
dzi naprzeciw takim oczekiwaniom i proponuje orga-
nizowanie spotkañ z rodzicami. Byæ mo¿e w ten
sposób wspomo¿emy wychowawców w ich trudnej
pracy.

Spotkania z rodzicami w szko³ach, w których funkcjo-
nuje e-dziennik, mog¹ znaleŸæ inn¹ formu³ê. Poniewa¿
nie potrzeba ju¿ tyle czasu na przekazywanie informa-
cji o wynikach w nauce, to mo¿na by „tê nadwy¿kê”
wykorzystaæ na realizacjê tematów interesuj¹cych ro-
dziców i wychowawców, którzy najlepiej wiedz¹, na
co warto by³oby zwróciæ uwagê. I w³aœnie w tym za-
kresie proponujemy swoje us³ugi.

Baza wiedzy rodzica

Poszerzenie  oferty CDN w Lesznie w zakresie wspo-
magania nauczycieli poprzez prowadzenie spotkañ
edukacyjnych dla rodziców uczniów gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych.

Szanowni Pañstwo,  Dyrektorzy szkó³.  maj¹c na uwa-
dze efektywnoœæ  wspó³pracy z Pañstwem

w wielu obszarach, proponujemy zajêcia wyk³adowo –
seminaryjne dla rodziców uczniów Pañstwa szkó³.

Oferujemy ró¿ne tematy, kieruj¹c siê ewentualnymi
potrzebami rodziców, licz¹c jednak równie¿ na to, ¿e
Pañstwo Dyrektorzy Szkó³  pewne problemy  nam
wska¿¹.

Organizowane przez nas spotkania z rodzicami  po-
przedza³yby zebrania prowadzone przez wychowaw-
ców.

Mamy nadziejê, ¿e odegraj¹  rolê wspomagaj¹c¹ pracê
wychowawcy.

Kontakt:

CDN Leszno, tel. 65 529 90 62, wew. 41 lub 31.

Korzyœci (m.in.):

ü wspieranie nauczycieli wychowawców w ich pracy,
a tym samym dyrektorów szkó³,

ü udzia³ szko³y we wspomaganiu rodziców,

ü pomoc w rozwijaniu dialogu miêdzy szko³¹ a rodzi-
cami.

Mo¿liwoœæ zg³oszenia w³asnych  tematów zgodnych
z aktualnymi potrzebami klasy/ szko³y.

Sprawozdania

Tomasz Kaczmarek
nauczyciel
Szko³a Podstawowa nr 2 w Lesznie

Dnia 29 maja br. w Gimnazjum nr 1 w Lubo-
niu odby³ siê fina³ wojewódzkiego konkursu historycz-
nego dla uczniów szkó³ podstawowych „Polska i
Polacy w okresie II wojny œwiatowej”. Z wyma-
gaj¹cym testem zmierzy³o siê dwóch uczniów ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie: Mateusz Przybyl-
ski i Rafa³ Ciesielski.

Kilkutygodniowe przygotowania, sumienna
praca i zaanga¿owanie nie posz³y na marne. Rafa³ uzy-

ska³ tytu³ laureata (przy-
znawany pierwszej
dziesi¹tce uczestników),
natomiast Mateusz oka-
za³ siê bezapelacyjnym
zwyciêzc¹ fina³owych
zmagañ! W pokonanym
polu pozostawi³ blisko
czterdziestu uczestni-
ków. Za swój sukces
otrzyma³ cenne nagrody
ufundowane przez
wspó³organizatora kon-
kursu – poznañski od-
dzia³ Instytutu Pamiêci

Gratulacje dla Mateusza i Rafa³a!
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Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor ds PBP
CDN w Lesznie

opublikowanych pomiêdzy 1 stycznia 2015 r. a 31
maja 2015 r.

Od 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publikowane s¹
wy³¹cznie w formie elektronicznej – na stronie Rz¹do-
wego Centrum Legislacji. Dzienniki Ustaw dostêpne
s¹ pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monito-
ry Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

Nowe przepisy:

1. 7 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 20
rozporz¹dzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w spra-
wie wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej, jakie musi
spe³niaæ lokal, w którym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przekszta³cenia oddzia³u przed-
szkolnego lub oddzia³ów przedszkolnych zorganizowa-
nych w szkole podstawowej - obowi¹zuje z dniem 15
stycznia 2015 r.,

2. 8 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 24
rozporz¹dzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków przechodzenia ucznia z
jednego typu publicznej szko³y do innego typu publicz-
nej szko³y - obowi¹zuje z dniem 16 stycznia 2015 r.,

3. 9 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 31
rozporz¹dzenie MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w spra-
wie warunków i trybu przyjmowania do publicznych
przedszkoli, szkó³ i placówek osób niebêd¹cych obywa-
telami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobie-
rali naukê w szko³ach funkcjonuj¹cych w systemach
oœwiaty innych pañstw, a tak¿e organizacji dodatkowej
nauki jêzyka polskiego, dodatkowych zajêæ wyrównaw-
czych oraz nauki jêzyka i kultury kraju pochodzenia -
obowi¹zuje z dniem 10 stycznia 2015 r.,

4. 29 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
153 ustawê z dnia 15 stycznia 2015 r. pn. ustawa bu-
d¿etowa na rok 2015 (art. 9 ust. 2 dotyczy Karty Na-
uczyciela - ustala kwotê bazow¹ dla nauczycieli  w
wysokoœci 2717,59 z³) - wesz³a w ¿ycie 29 stycznia
2015 r., z moc¹ od dnia 1 stycznia 2015 r.,

5. 26 lutego 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 269
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 10 lutego 2015 r. w

sprawie dopuszczania do u¿ytku szkolnego
podrêczników do kszta³cenia w zawodach szkolnictwa
artystycznego - obowi¹zuje z dniem 13 marca 2015 r.,

6. 26 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 441
rozporz¹dzenie MEN z dnia 20 marca 2015 r. w spra-
wie wysokoœci wskaŸników zwiêkszaj¹cych kwoty dota-
cji celowej na wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki,
materia³y edukacyjne i materia³y æwiczeniowe dla ucz-
niów niepe³nosprawnych – obowi¹zuje z dniem 31 ma-
rca 2015 r.

7. 27 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 447
rozporz¹dzenie MEN z dnia 25 marca 2015 r. w spra-
wie postêpowania w celu uznania œwiadectwa lub in-
nego dokumentu albo potwierdzenia wykszta³cenia lub
uprawnieñ do kontynuacji nauki uzyskanych w zagra-
nicznym systemie oœwiaty – obowi¹zuje z dniem 31
marca 2015 r.

8. 30 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 454
rozporz¹dzenie MEN z dnia 26 marca 2015 r. w spra-
wie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla na-
uczycieli mianowanych i dyplomowanych
zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane
s¹ kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, okrêgowych komisjach egzaminacyj-
nych i publicznych placówkach doskonalenia nauczy-
cieli prowadzonych przez organy administracji
rz¹dowej – obowi¹zuje
z dniem 31 marca 2015 r.,

9. 14 maja 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 673
rozporz¹dzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w
sprawie szczegó³owych warunków i sposobu przepro-
wadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w
zawodzie – obowi¹zuje z dniem 1 wrzeœnia 2015 r.
(poza przepisami dostosowuj¹cymi, które obowi¹zuj¹
od dnia 30 maja 2015 r.),

10. 29 maja 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 745
rozporz¹dzenie MAiC z dnia 11 maja 2015 r. w spra-
wie trybu i sposobu realizacji zadañ w celu zapewnia-
nia przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych przez administratora bezpieczeñstwa infor-
macji – wesz³o w ¿ycie 30 maja 2015 r.

Przepisy zmieniane:

1. 5 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 6
rozporz¹dzenie MEN z dnia 10 grudnia 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie udzielania gminom
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie
zadañ

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM
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w zakresie wychowania przedszkolnego - obowi¹zuje
z dniem 20 stycznia 2015 r.,

2. 5 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 7
rozporz¹dzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu
wspomagania nauczania jêzyka polskiego, historii, ge-
ografii, kultury polskiej i innych przedmiotów naucza-
nych w jêzyku polskim wœród Polonii i Polaków
zamieszka³ych za granic¹ oraz dzieci pracowników mi-
gruj¹cych - obowi¹zuje z dniem 13 stycznia 2015 r.,

3. 8 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 23
rozporz¹dzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie œwiadectw, dyplo-
mów pañstwowych i innych druków szkolnych -
obowi¹zuje czêœciowo z dniem 23 stycznia 2015 r., a
czêœciowo 1 wrzeœnia 2015 r. i 1 wrzeœnia 2016 r.,

4. 9 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 35
ustawê z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniaj¹c¹ ustawê
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywie-
nia - obowi¹zuje  z dniem 1 wrzeœnia 2015 r.:

Nowy dzia³ IIa o tytule: Œrodki spo¿ywcze oraz ¿ywie-
nie dzieci i m³odzie¿y w jednostkach systemu oœwiaty.

5. 22 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
109 rozporz¹dzenie MEN z dnia 16 stycznia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków, ja-
kie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzie-
ci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego
organizowania i nadzorowania - obowi¹zuje z dniem
30 stycznia 2015 r.,

6. 23 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
130 rozporz¹dzenie MEN z dnia 16 stycznia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podstawy pro-
gramowej kszta³cenia w zawodach - obowi¹zuje z
dniem 7 lutego 2015 r.

7. 16 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 357
ustawê z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw - obo-
wi¹zuje czêœciowo z dniem 31 marca 2015 r. oraz 1
wrzeœnia 2015 r. (i w kilku innych terminach):

1) w art. 1 zmiana ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty,

2) w art. 2 zmiana ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karty Nauczyciela,

3) w art. 3-10 zmiana 8 ustaw zwi¹zanych z wy¿ej wy-
mienionymi ustawami,

4) art. 11-40 tworz¹ samoistny tekst ustawy zmie-
niaj¹cej,

8. 18 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 377
rozporz¹dzenie MEN z dnia 9 marca 2015 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków wynagra-
dzania egzaminatorów za udzia³ w przeprowadzaniu

sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli
akademickich za udzia³ w przeprowadzaniu czêœci ust-
nej egzaminu maturalnego – obowi¹zuje z dniem 20
marca 2015 r.,

9. 24 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 408
rozporz¹dzenie MEN z dnia 9 marca 2015 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego – obowi¹zuje z dniem 8 kwietnia 2015 r.,

10. 30 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz.
452 rozporz¹dzenie MEN z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie udzielania dota-
cji celowej na wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki, mate-
ria³y edukacyjne i materia³y æwiczeniowe – obowi¹zuje

z dniem 31 marca 2015 r.,

11. 30 marca 2015 r. opublikowano w Dz. U. – poz.
457 rozporz¹dzenie MZ z dnia 26 marca 2015 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przeprowadzania
badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ le-
karskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy – obowi¹zuje z dniem 1 kwietnia 2015 r.,

12. 27 kwietnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
572 rozporz¹dzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach pro-
wadzonych przez organy administracji rz¹dowej –
obowi¹zuje z dniem 28 kwietnia 2015 r.,

13. 7 maja 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 623
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie œwiadectw, dyp-
lomów pañstwowych i innych druków szkolnych szkó³ i
placówek artystycznych – obowi¹zuje z dniem 8 maja
2015 r.

Teksty jednolite aktów prawnych – og³aszane na
podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z
póŸn. zm.) - teksty jednolite aktów prawnych og³asza
siê nie rzadziej ni¿ raz na 12 miesiêcy, je¿eli by³y one
nowelizowane:

1. 12 stycznia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 45
obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie og³oszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oœwia-
towej,

2. 2 kwietnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
475 obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 18 ma-
rca 2015 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o orderach i odznaczeniach,
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Termomodernizacja budynku
Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie za poœrednictwem Województwa
Wielkopolskiego w dniu 12.12.2014 r. z³o¿y³o wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie  z zakresu
ochrony powietrza realizowanego na terenie Województwa Wielkopolskiego. W dniu
08.04.2015 r. Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej (www.wfosgw.poznan.pl) w Poznaniu podj¹³ decyzjê w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na realizacjê przedsiêwziêcia pn.: „Termomodernizacja budyn-
ku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Boles³awa Chrobrego 15”.

Projekt bêdzie realizowany w okresie od 2015 r. – do 2016 r.  ze œrodków finanso-
wych Województwa Wielkopolskiego  i Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zakres rzeczowy zadania ujêtego we wniosku obejmuje docieplenie œcian zewnêtrz-
nych, wymianê stolarki okiennej, remont stropodachu wraz z monta¿em we³ny celulo-
zowej, monta¿ nawiewników ciœnieniowych, monta¿ centrali nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciep³a na salach dydaktycznych oraz poprawê sprawnoœci systemu
centralnego ogrzewania za pomoc¹ izolacji rurarzu w pomieszczeniach piwnicznych
i wymiany zaworów grzejnikowych na termostatyczne.


