
Kierunki polityki oświatowej 

państwa 2015/2016 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2015/2016 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 
zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 



Priorytet 1 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

  

 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  

 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,  

 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,  

 specjalnych ośrodkach wychowawczych,  

 ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 



Priorytet 1 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

Wpisuje się w rządowy program  

„Bezpieczna i Przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 

który jest kontynuacją: 

  

 rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

 działań podjętych w 2013 roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa – 

„Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”, 

 priorytetu Ministerstwa Edukacji  Narodowej – Rok Bezpiecznej Szkoły. 



Priorytet 1 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

„Bezpieczna i Przyjazna szkoła” na lata 2014/2016 – cele  

 

Głównym celem programu jest: 

 zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. 

Szczegółowe cele: 

 to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i 

placówki, 

 zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,  

 promowanie zdrowego stylu życia. 



Priorytet 1 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

Przykładowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży: 

 

 Bezpieczeństwo w szkole  

 Socjoterapia w praktyce szkolnej 

 Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka  

 Resocjalizacja nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom  

 Bezpieczeństwo w Internecie 



Bezpieczeństwo w szkole 

Przykładowa literatura: 



Bezpieczeństwo w szkole 

Przykładowe tematy: 

 

 Dobry klimat w szkole 

 Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z instytucjami i podmiotami, które 

mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym 

 Zwiększenie poczucia akceptacji uczniów 

 Zapobieganie agresji w grupie 



Socjoterapia w praktyce szkolnej  

Przykładowa literatura: 



Socjoterapia w praktyce szkolnej  

Przykładowe tematy: 

 

 Metody pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze 

 Zapobieganie kryzysom w szkole, doskonalenie umiejętności radzenia sobie 

z sytuacją trudną i kryzysową 

 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją i przestępczością 



Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka  

Przykładowa literatura: 



Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka  



Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka  

Przykładowe tematy: 

 

 Sposoby pomocy w szkole dzieciom i młodzieży  zagrożonym w środowisku 

wychowawczym 

 Wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie 

 Wsparcie nauczycieli podczas pracy z uczniem  z rodziny dysfunkcyjnej 



Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka  

19 listopada  

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci 

 

Od 10 lat ponad 700 organizacji 
pozarządowych ze 125 krajów świata 
tworzy międzynarodową koalicję, która 
inicjuje obchody tego dnia. 

 

W Polsce Dzień Przeciwdziałania 
Przemocy wobec Dzieci organizowany jest 
przez Fundację Dzieci Niczyje.  



Resocjalizacja nieletnich  

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 

Przykładowa literatura: 



Resocjalizacja nieletnich  

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 

Przykładowe tematy: 

 

 Planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 Ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Kryteria doboru placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla 

nieletnich w kontekście bezpieczeństwa wychowanków 

 Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych 



Przeciwdziałanie wykluczeniu 

Przykładowa literatura: 



Przeciwdziałanie wykluczeniu 

Przykładowe tematy: 

 

 Zmniejszenie wykluczenia społecznego 

 Wychowanie do tolerancji 

 Stereotypy w procesie wychowania – skutki funkcjonowania w stereotypach 



Przeciwdziałanie wykluczeniu 

16 listopada 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  

 

Obchodzony jest od 1995 roku. 

Ustanowiony został przez ONZ. 



Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

Przykładowa literatura: 



Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

Przykładowe tematy: 

 

 Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej 

 Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej 

 Zaburzenia odżywiania 



Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

22 maja 

Europejski Dzień Walki z Otyłością 

 

Otyłość to choroba cywilizacyjna, która 

co roku dotyka coraz większej liczby 

osób na całym świecie. Cierpią na nią 

nie tylko dorośli, ale i coraz częściej 

dzieci. 



Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier 

komputerowych, Internetu, hazardu 

Przykładowa literatura: 



Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier 

komputerowych, Internetu, hazardu 



Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier 

komputerowych, Internetu, hazardu 

Przykładowe tematy: 

 

 Rozpoznawanie uzależnienia 

 Zapobieganie i leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier 

komputerowych, Internetu, hazardu 

 Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 

 



Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier 

komputerowych, Internetu, hazardu 

26 czerwca 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 

Narkomanii i Nielegalnym Handlem 

Narkotykami 

 

Obchodzony jest od 1988 roku. 

Ustanowiony został przez ONZ. 



Bezpieczeństwo w Internecie 

Przykładowa literatura: 



Bezpieczeństwo w Internecie 

Przykładowe tematy: 

 

 Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży  

 Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych  

 Mowa nienawiści 

 Pornografia w Internecie 

 Zagrożenia związane z Internetem: cyberprzemoc, stalking, seksting, 
cyberbullying 

 Profilaktyka zagrożeń związanych z Internetem i nowymi technologiami 

 System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy 



Bezpieczeństwo w Internecie 

10 lutego  

Dzień Bezpiecznego Internetu 

 

W Polsce Dzień Bezpiecznego 

Internetu organizowany jest od 2005 

roku przez Fundację Dzieci Niczyje  

i Naukową i Akademicką Sieć 

Komputerową (NASK). 

 



Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

Filia w Słupcy 

 


