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Zmiany w prawie oświatowym 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej (…) 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

• (…) 
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Nowa definicja wychowania 

Nowa definicja wychowania 
• Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 
powinno być wzmacniane i uzupełnianie przez działania z zakresu 
profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Podstawa programowa - pojęcie 
• obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania,  

w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych 
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 
opanować uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego,  
 

• zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły, uwzględniane 
odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, 
programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą, 
 

• warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych. 
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Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru 
pedagogicznego 

Nadzór będzie sprawowany w czterech formach:  

• Ewaluacji działalności szkół i placówek  

• Kontroli przestrzegania przepisów prawa  

• Wspomagania pracy szkół i placówek  

• Monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej oraz statutowej szkoły lub placówki  
 

• Organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogły 
prowadzić ewaluację wszystkich wymagań (całościowa) 
lub wybranych (problemowa).  
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Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek 

  
Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do nowego ustroju 
szkolnego oraz – stosownie do zmienionej delegacji ustawowej – 
charakterystyki wymagań zostały sformułowane bez podziału 
na poziomy spełniania wymagań (podstawowy  
i wysoki), zapisując niezbędne działania szkół i placówek  
w jednej spójnej charakterystyce każdego z wymagań.  

 

Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik do rozporządzenia 
MEN z 11 sierpnia 2017 r. (poz. 1611). 
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Zmiana charakteru ewaluacji i wspomagania 
 
 • Zmodyfikowano charakter ewaluacji zewnętrznej -  będzie to 

proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji 
na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub 
placówkę, mający na celu jedynie badanie, a nie ocenę 
realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie 
z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania. 

• W zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że konieczne 
jest uwzględnienie w tej formie nadzoru podstawowych 
kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których 
mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawo oświatowe. 
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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2017/2018 

1 

2 

6 

5 

Wdrażanie nowej podstawy programowej  
kształcenia ogólnego 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie 
z mediów społecznych 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, 
przyrodniczej i informatycznej 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach  
i placówkach systemu oświaty  

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

3 

4 
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WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ 

 
PRIORYTET MEN 
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Struktura podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

Cel ogólny wychowania przedszkolnego 

Zadania przedszkola 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego 

Fizyczny obszar rozwoju 

Emocjonalny obszar rozwoju 

Społeczny obszar rozwoju 

Poznawczy obszar rozwoju 

Treści zapisane  
w  postaci efektów 

kształcenia  

Warunki i sposób realizacji 
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Struktura podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej 

Cel ogólny edukacji wczesnoszkolnej 

Zadania szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Fizyczny obszar rozwoju 

Emocjonalny obszar rozwoju 

Społeczny obszar rozwoju 

Poznawczy obszar rozwoju 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Obszary edukacyjne: polonistyczna, 
matematyczna, (…) 

Warunki i sposób realizacji 
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Edukacja nastawiona na rozwój 

WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA 

OPIEKA WYCHOWANIE NAUCZANIE – UCZENIE SIĘ 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń 
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna 

zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka/ucznia 

respektowanie podmiotowości dziecka/ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy 
oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania 

Dojrzałość do podjęcia nauki na I etapie edukacyjnym 
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Przedszkole i szkoła  

wspierają całościowy rozwój dziecka, którego aktywność 
wyraża się w trzech formach: 

 

Krystyna Stępień - ŚCDN 13 



Trzy naturalne strategie uczenia dzieci 
paradygmaty edukacji początkowej 
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Strategia  
percepcyjno- 

odtwórcza 

• Dziecko przyjmuje informacje od nauczyciela, uczy się po 
śladzie, według wzoru lub podanych  instrukcji. 

• Najczęściej podejmowanymi formami aktywności są: 
słuchanie, pisanie, odpowiadanie na pytania. 

Strategia  
percepcyjno- 
wyjaśniająca 

• Dziecko podejmuje się bardziej złożonych form aktywności.  

• Zadaje pytania nauczycielowi, a nauczyciel przystosowuje 
wyjaśnienie do możliwości percepcyjnych ucznia. 

• Dzięki wyjaśnieniom dziecko staje się stopniowo odkrywcą 
wiedzy.  

Strategia  
percepcyjno- 
innowacyjna 

• Dziecko przyjmuje, przekształca i tworzy nowe informacje. 

• Konstruuje wiedzę indywidualnie, rozbudowując  swoje 
struktury poznawcze. 

• Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację środowiska 
uczenia się, a nie za przekazywanie wiedzy.    
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Weryfikacja własnego warsztatu pracy 

• Ile czasu nasi uczniowie pracują odtwórczo? 

• Ile czasu mają na przekształcanie poznanych 
wzorów? 

•  Ile czasu poświęcają opracowaniu własnych strategii 
działania?  

 

Funkcja ćwiczeń i zadań stawianych przed uczniami  
i ich znaczenie dla rozwoju 
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Treści zapisane w postaci efektów 

Przedszkole  

• w obszarach 
 rozwojowych 

Edukacja wczesnoszkolna  

• w zakresie  
poszczególnych edukacji 
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Kierunek zmian w Podstawie programowej 

• DZIECKO, podmiot edukacji – osoba postrzegana 
holistycznie, z jego potrzebami, przeżyciami, 
problemami, zainteresowaniami. 
 

• ROZWÓJ – integralny, we wszystkich sferach 
(obszarach) 
 

• PRZEDSZKOLE I SZKOŁA – naturalne środowisko 
uczenia się ucznia – osoby, obszar zintegrowany 
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• Ukierunkowując edukację na rozwój, w konstrukcji 
podstawy przyjęto zapisy celów rozwojowych, 
usytuowanych w poszczególnych integralnych 
obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym 
 i poznawczym.  

• Są one spójne z ideą obszarów integralnego rozwoju 
ucznia, przyjętą w odniesieniu do całej podstawy 
kształcenia ogólnego. 

• Rozwój dziecka i jego wsparcie  - to najważniejsze 
zagadnienie, które zostało szeroko opisane w postaci 
zadań. 
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Integralny rozwój każdego dziecka 

Przykład: 

Podstawa programowa  
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

 

Zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków  
sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 
które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji 
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
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Trochę teorii… 

Strefa  
aktualnego rozwoju 

  

Strefa  
najbliższego rozwoju 
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Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez 
organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w 
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 
rozwoju. 
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, 
zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji 
sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów 
poznawczych. 
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających 
nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość 
procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 
nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
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5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości 
percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 
indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność 
dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w 
grupie. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 
ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych 
ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z 
wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu 
oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 
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9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,  
w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności 
człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, 
śpiewu, teatru, plastyki. 

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną 
eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój 
wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących 
się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 
dziecka. 

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną 
eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, 
majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, 
prezentowania wytworów swojej pracy. 
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12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło 
istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 
rozwój tożsamości dziecka. 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji 
prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 
rozwoju. 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych 
treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia 
się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 
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15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się 
dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu 
umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających 
dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub 
etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. 

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 
zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci 
poznawania innych kultur. 
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Wspieranie rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez 
organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających 
eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie 
polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich 
obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2. Wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania  
z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, 
niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i 
odpoczynku,  

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 
prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego 
uczenia się; 
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4. Wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na 
treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości 
percepcyjnych, wyobrażeń  i rozumowania oraz uwzględniającego 
potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 
nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5. Planowa realizacja programu nauczania szanująca godność 
uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca 
indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, 
zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej  
i współdziałania w grupie. 

6. Zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju 
ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii. 
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7. Organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań 
rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie 
 i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych 
 i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, 
fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji 
zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, 
wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, 
przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie 
adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym 
etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego 
dziecka, 
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c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki  
i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: 
bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, 
samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze 
stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania, 

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których 
źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna  
i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych 
wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym 
etapie rozwoju, 
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f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki  
i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu 
rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji  
i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego 
eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań 
składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, 
których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających 
z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego 
integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych 
narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk 
przyrodniczych, sztuki, a także zabaw  i zwyczajów dzieci innych 
narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia 
tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; 
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8. Organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz 
możliwość osiągania celów edukacyjnych  
i wychowawczych,  

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, 
nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój 
emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości 
estetycznej  i poczucia tożsamości, umożliwiającej 
integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i 
inną wynikającą z programu nauczania oraz programu 
wychowawczo-profilaktycznego; 
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9. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 
źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 
realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian  
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 
rozwoju; 

11. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia 
się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności 
samodzielnego uczenia się. 
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Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem.  
Każdy ma swój czas i porę 

     
Krystyna Datkun–Czerniak 

 

 

Krystyna Stępień - ŚCDN 34 



 
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 
Opracowanie: Krystyna Stępień 


