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PODSTAWA PROGRAMOWA

Zapisy w formule 
otwartej, 
treści nauczania 
formułowane na dość 
ogólnym poziomie.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Układ tabelaryczny, 
z dopuszczeniem 
swobody wyboru 
godzin dyrektorskich.

• Reforma ustroju szkolnego1999

PROGRAMY NAUCZANIA RECENZOWANE PRZEZ MINISTERSTWO
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PODSTAWA PROGRAMOWA

Zapisy w formule 
uszczegółowionej, 
pozwalającej  „zwolnić” CKE 
z obowiązku publikowania 
informatorów, rozluźnienie 
zasady spiralnego układu 
treści kształcenia. 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Określenie obowiązku 
realizacji określonej 
liczby godzin w cyklu 
nauczania oraz kolejności 
realizacji przedmiotów 
w zakresie rozszerzonym.

2009

PROGRAMY NAUCZANIA TWORZONE W SZKOLE
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PODSTAWA PROGRAMOWA

Zachowanie 
metodologii tworzenia 
podstawy programowej 
z 2009 r. 

Uszczegółowienie 
komentarza, powrót 
do spiralnego układu 
treści kształcenia.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Układ tabelaryczny, 
z możliwością 
przeznaczenia określonej 
liczby godzin na przedmioty 
w zakresie rozszerzonym 
i dodatkowych godzin 
finansowanych przez jst.

• Reforma ustroju szkolnego2017

PROGRAMY NAUCZANIA TWORZONE W SZKOLE



Od 1 września 2017 r. 

Podstawa będzie obowiązywała:
 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (kl. I, IV, VII) oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego,

 szkołach podstawowych ‒ dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym,

 w branżowej szkole I stopnia,
 szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach 

następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.
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Konstrukcja podstawy programowej

 Nowa podstawa programowa daje dużo swobody 
nauczycielowi (autonomia nauczyciela).

 Spiralny układu treści nauczania – w rozumieniu powtarzania 
i utrwalania materiału na kolejnych wyższych etapach 
nauczania.

 Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły 
poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej 
zadań wychowawczo-profilaktycznych.

 Zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją 
przedmiotową - od klasy V szkoły podstawowej (w ramach 
przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów 
przyrodniczych i ścisłych).
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Wspomaganie 
szkoły przez nadzór pedagogiczny



Nadzór pedagogiczny

www.reformaedukacji.men.gov.pl
2017-07-12

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) nadzór pedagogiczny polega na:

ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;

analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
i organizacyjnych.

Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).
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Nadzór nad realizacją podstawy programowej

2017-07-12

Minister Edukacji 
Narodowej

Wielkopolski 
Kurator Oświaty

Dyrektor szkoły



Podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 
2016/2017:
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach 

i placówkach.

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces 

dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy 

programowej.
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Formy nadzoru pedagogicznego 

www.reformaedukacji.men.gov.pl
2017-07-12

Kontrola

Wspomaganie

Ewaluacja



Koncepcja organizacji nadzoru pedagogicznego 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zakłada 
w szczególności wspomaganie poprzez:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 organizację narad i konferencji dla dyrektorów szkół,
ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie;

 upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań
edukacyjnych pracy szkoły (programy, projekty);

 wprowadzenie wizytatorów wspomagających pracę
szkoły - organizowanie spotkań i sieci współdziałania,
konferencji.
(www.ko.poznan.pl zakładka Nadzór pedagogiczny)
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Struktura zadaniowa 
w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

www.reformaedukacji.men.gov.pl

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Krzysztof Błaszczyk – wicekurator oświaty

Koordynator ds. wdrażania reformy 
oświaty

Zbigniew Talaga – wicekurator oświaty

Koordynator ds. wdrażania podstaw 
programowych

Małgorzata Wilczyńska-Grześ 
dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Koordynator ds. wprowadzania zmian 
w systemie oświaty

Zespół ds. wprowadzania zmian w systemie 
oświaty



Nowe akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

Rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).



Doskonalenie nauczycieli do realizacji 
nowej podstawy programowej: 

 Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 Materiały przygotowywane przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl)

 Wsparcie publicznych ośrodków doskonalenia 
nauczycieli

 Szkolenia komercyjne, finansowane ze środków 
w dyspozycji dyrektora szkoły
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http://www.ore.edu.pl/
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