
acje placówek w naszym wo-

jewództwie. Równocześnie 

trwają szkolenia dla dyrekto-

rów w zakresie ewaluacji ze-
wnętrznej i wewnętrznej. 

O idei, zasadach, organizacji, 

przeprowadzaniu oraz kon-

struowaniu raportu rozma-
wialiśmy z dyrektorami szkół 

i placówek oraz przedstawi-

cielami organów prowadzą-

cych podczas lutowo-
marcowych spotkań w po-

szczególnych powiatach. Pod-

noszone podczas nich wątpli-

wości i zadawane pytania 
świadczą o wnikliwości i bar-

dzo dobrej znajomości zagad-

nienia, choć ciągle istnieje po-

trzeba rozbudowywania sto-
sownej wiedzy podczas szko-

leń organizowanych przez 

MEN.  

 
Wydarzenia, na które 

chcielibyśmy w najbliższym 

czasie zwrócić Państwa uwa-
gę to: konferencja „5 lat pro-

gramu eTwinning w Pol-

sce” (13 kwietnia 2010r.), 

konferencja „Prawa dziecka 
w cyberprzestrzeni”(20 

kwietnia 2010r.) oraz debata 

połączona z konkursem dla 

młodzieży „Czas zastąpić 
złotówkę euro” (14 maja 

2010r.). Liczymy na aktywny 

udział w tych konferencjach 

dyrektorów, przedstawicieli 
samorządów oraz nauczycieli 

i pozostajemy do Państwa 

dyspozycji. Do zobaczenia 

w ko le jnym numerze 
„Oświaty Opolskiej”, który 

ukaże się w maju br. 

 

 

Rafał Rippel 

Opolski Wicekurator  

Oświaty 

Szanowni Państwo ! 

Drodzy Czytelnicy ! 
 

Oddajemy do Państwa rąk 
drugi numer „Oświaty Opol-

skiej”. Cieszymy się, że przy-

jęliście Państwo numer 

pierwszy z zainteresowaniem 
i zaciekawieniem. Dziękujemy 

za wszystkie uwagi i propozy-

cje zgłaszane pod adresem te-

go wydawnictwa. Jestem 
przekonany, że pozwolą one 

kształtować nasz biuletyn 

jeszcze lepiej i dostosowywać 

go do Państwa potrzeb 
i oczekiwań.  

 

Zgodnie z zapowiedzią 
wracamy w tym numerze do 

konferencji, jaka odbyła się 

w Opolu 28 stycznia 2010r. 

z udziałem Katarzyny Hall, 
Ministra Edukacji Narodowej. 

Obok informacji o konferen-

cji, publikujemy tekst Zbignie-

wa Włodkowskiego, Podse-
kretarza Stanu w MEN na te-

mat planowanych zmian w za-

kresie szkolnictwa zawodo-

wego. Zachęcamy również 
Państwa do wyrażania wła-

snych opinii o proponowa-

nych rozwiązaniach poprzez 

przesyłanie uwag bezpośred-
nio pod adresem minister-

stwa i do odwiedzania strony 

internetowej zawierającej 

wszystkie bieżące informacje 

na temat wprowadzanych 
zmian. Ponadto zwracamy 

uwagę na materiały odnoszą-

ce się do zmian w przepisach 

prawa: rozporządzeń o pla-
cówkach doskonalenia na-

uczycieli oraz dotyczącego 

organizacji wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży. Przybliża-
my również zapowiadane 

w 2012 roku zmiany w obrę-

bie Systemu Informacji 

Oświatowej i podsumowuje-
my 5 lat programu eTwinning 

w województwie opolskim. 

 

W lutym bieżącego roku 
zakończył się etap pilotażowy 

w zakresie ewaluacji szkół 

i placówek. Dwie pierwsze 

szkoły województwa opol-
skiego, poddane ewaluacji ca-

łościowej, otrzymały z rąk Mi-

nistra Edukacji Narodowej 
podczas uroczystości na 

Zamku Królewskim w dniu 

23 lutego raporty poewalu-

acyjne. Ta uroczystość zakoń-
czyła pierwszy etap wdrażania 

nowego nadzoru pedagogicz-

nego w zakresie ewaluacji 

szkół i placówek. W toku 
znajdują się już kolejne ewalu-

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Wsparcie 

unijne dla 
edukacji 
zawodowej  

w wojewódz-
twie opol-
skim 

 

9 

System Infor-

macji Oświa-
towej 
(założenia do 

nowej wersji 
programu) 

 

21 

5 lat progra-

mu eTwin-
ning w Polsce 
i w woje-

wództwie 
opolskim 

 

24 

   Oświata Opolska 
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kształcenia 
zawodowego 

 

 Organizacja 
wypoczynku 
dla dzieci  
i młodzieży 

szkolnej 
 

  Doskonalenie 
nauczycieli  

w kontekście 
nowego 
rozporządzenia 

o placówkach 
doskonalenia 
nauczycieli 

           Biuletyn Kuratorium Oświaty 

                         w Opolu 

W W W . K U R A T O R I U M . O P O L E . P L  

Rafał Rippel  -  Opolski Wicekurator Oświaty  
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„Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz 

kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej” - konferencja z udziałem  

Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej. 

Mariusz Mueller 

 
28 stycznia 2010r. w auli 

Uniwersytetu Opolskiego 

w Opolu odbyła się konferencja 

nt.: „Kierunki zmian w kształce-
niu zawodowym oraz kształce-

niu uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi i organi-
zacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” 

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej prowadząc prace nad 

zmianami w obszarze kształcenia 

zawodowego i ustawicznego 

oraz w obszarze kształcenia 
uczniów ze szczególnymi po-

trzebami edukacyjnymi – prowa-

dziło w całym kraju wojewódz-
kie konferencje informacyjno-

konsultacyjne. 

 

Spotkania skierowane były 
do środowisk i osób bezpośred-

nio zainteresowanych wskazaną 

problematyką. W opolskiej kon-
ferencji wzięło udział 245 

uczestników, w  tym dyrekto-

rów szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe, przedstawicieli 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

jednostek samorządów teryto-

rialnych oraz pracodawców. 

 

W części plenarnej konfe-
rencji przedstawiono kierunki 

planowanych zmian oraz szereg 

problemów związanych z poru-
szaną tematyką w wystąpieniach 

Ministra Edukacji Narodowej –  

Katarzyny Hall oraz Podsekreta-

rza Stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej – Zbigniewa 

Włodkowskiego. Ważnym te-

matem było również budowanie 

spójności działań podejmowa-

nych w regionie w ramach Prio-

rytetu IX Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki z działaniami 

prowadzonymi w tym zakresie 

przez MEN w ramach Priorytetu 
III POKL. 

W programie konferencji 

znalazło się kilka tematycznych 

paneli dyskusyjnych. Były one 
adresowane kolejno do środo-

wisk pracodawców oraz cen-

trów kształcenia praktycznego 
i ustawicznego; samorządowców 

i dyrektorów szkół zawodo-

wych, szkół i ośrodków specjal-
nych, poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz placówek 

doskonalenia nauczycieli. 

Z zakresu szkolnictwa zawo-
dowego omówiono organiza-

cję struktury szkolnictwa 

zawodowego, aspekty 
współpracy szkół i praco-

dawców czy też kwestie 

tworzenia centrów kształce-

nia branżowego oraz kształ-
cenia zawodowego. 
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Podczas dyskusji panelowej 

poświęconej szkolnictwu spe-

cjalnemu poruszano problemy 

uczniów  ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi w szkole. 

Panel w zakresie organizacji  

pomocy  psycho log i czno -
pedagogicznej dotyczył wspie-

rania szkół przez poradnie psy-

chologiczno-pedagogiczne oraz 

placówki doskonalenia nauczy-
cieli. 

 

W dyskusjach panelowych 
przedstawiano różne opinie 

i wnioski wobec proponowa-

nych zmian w prawie oświato-
wym. Przytaczamy niektóre 

z nich wypowiedziane w kontek-

ście szkolnictwa zawodowego 

oraz szkolnictwa specjalnego. 
 

Wśród uczestników konfe-

rencji dominowała opinia, że 
proponowany projekt noweliza-

cji to dobry krok do moderni-

zacji szkolnictwa zawodowego 

i ustawicznego. Zmiany w tym 
typie kształcenia powinny być 

połączone ze zwiększeniem na-

kładów finansowych. Zwrócono 
też uwagę na to, że projekt nie 

określa udziału urzędów pracy 

w systemie szkolnictwa zawodo-
wego. Ponadto w trosce o ja-

kość kształcenia należy mocniej 

zaapelować do pracodawców 

w celu pozyskania ich do współ-
pracy i włączenia do organizacji 

praktycznej nauki zawodu. Waż-

ne jest stabilne partnerstwo 

oraz określenie gratyfikacji za 

udział w realizacji  zadań szkole-

niowych. Wyrażono również 

obawę, aby powstanie branżo-
wych centrów kształcenia zawo-

dowego i ustawicznego nie za-

wężało  dobrze funkcjonujących 
centrów kształcenia praktyczne-

go. Popierana jest także idea re-

alizacji stażów nauczycieli przed-

miotów zawodowych u praco-
dawców w zakresie nowych 

technologii. Uważa się, że prze-

budowa szkolnictwa zawo-
dowego potrzebna była już wiele 

lat temu, w związku z tym pro-

ponowane zmiany przyjęto 
z zadowoleniem, zgłaszając jed-

nakowoż obawy, dotyczące 

szczegółowych rozwiązań. 

Natomiast w zakresie zmian 
w szkolnictwie specjalnym wyra-

żano opinie, by objąć gimnazja 

specjalne kształcące w zawodach 

uprawnieniami, które mają szko-

ły dla dorosłych, a także zwięk-

szyć wagę orzeczeń poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych. Po-
nadto należy określić środki fi-

nansowe na prowadzenie specja-

listycznych terapii w szkołach 
i placówkach oraz wskazać licz-

bę uczniów w zespole, uczestni-

czących w zajęciach specjali-

stycznych, by umożliwić indywi-
dualizację pracy z dzieckiem 

i uczniem. 

 
Materiały wypracowane 

podczas konferencji zostaną 

uwzględnione w dalszym etapie 
prac legislacyjnych. Zostały one 

przekazane w materiałach po-

konferencyjnych do MEN. Nie-

zależnie od tego, każdy zaintere-
sowany mógł zadawać pytania 

czy zgłaszać swoje uwagi za po-

średnictwem formularza dostęp-
nego na stronie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej.  

 

 

 

Mariusz Mueller 

jest starszym wizytatorem 
Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

Zbigniew Włodkowski 

 

Potrzeba modernizacji 

kształcenia zawodowego w Pol-

sce wynika z wielu różnorod-

nych przesłanek. Znaczenie za-

sadnicze mają: zmieniająca się 

s y t u a c j a  s p o ł e c z n o –

ekonomiczna, w tym niezwykle 

mobilny rynek pracy oraz ocze-

kiwania pracodawców. Jedno-

cześnie prognozy demograficzne 

wskazują na systematyczne 

zmniejszanie się populacji mło-

dzieży w wieku 16 - 18 lat. 

W ciągu najbliższych 10 lat ubę-

dzie jej ponad 30%, to jest oko-

ło pół miliona. Środowiska pra-

codawców zwracają również 

uwagę na brak pożądanych 

umiejętności wśród absolwen-

tów szkół zawodowych. Zmiany 

są więc nieodzowne. 

 

Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej wnikliwie analizuje ar-

gumenty zgłaszane przez środo-

wiska oświatowe i pracodaw-

ców, wsłuchuje się w głos eks-

pertów – praktyków. Wprowa-

dzenie modernizacji  w obszarze 

jakim jest szkolnictwo zawodo-

we musi być bowiem poprze-

dzone wcześniejszym opraco-

waniem zarówno warunków or-

ganizacyjno - prawnych jak 

i przygotowaniem nauczycieli do 

wdrażania nowych rozwiązań 

w praktyce szkolnej. 

 

Kwest ia modernizac j i 

szkolnictwa zawodowego oraz 

dostosowania go do potrzeb 

rynku pracy sama w sobie jest 

ogromnym wyzwaniem. Chce-

my, aby absolwent szkoły 

w całym swym życiu zawodo-

wym aktywnie reagował na dy-

namiczną sytuację na rynku pra-

cy. W tym celu szkoła powinna 

wyposażyć go w takie umiejęt-

ności i kompetencje, które spra-

wią, że będzie umiał samodziel-

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

nie podejmować decyzje, a zara-

zem pracować w zespole. Na-

szym celem jest także zapewnie-

nie młodym ludziom odpowied-

niego poziomu wiedzy ogólnej, 

która sprawi, że będą oni lepiej 

przygotowani do podnoszenia 

uzyskanych kwalifikacji lub ich 

zmiany. Między innymi tego 

oczekują pracodawcy. 

 

Jednym z istotnych proble-

mów, z którym muszą się bory-

kać szkoły prowadzące kształce-

nie zawodowe, jest brak odpo-

wiedniej kadry, która byłaby 

w stanie przygotować młodzież 

do wykonywania właściwych dla 

zawodu zadań z wykorzysta-

niem najnowszych technologii 

i materiałów. Podjęliśmy działa-

nia, by ten stan rzeczy zmienić. 

Już w ubiegłym roku wprowa-

dziliśmy możliwość zatrudniania, 

na zasadach określonych 

w kodeksie pracy, specjalistów 

niebędących nauczycielami, dla 

których określone zostało wy-

nagrodzenie nie mniejsze niż  

wynagrodzenie nauczyciela dy-

p lom ow aneg o .  J e s t e ś my 

w trakcie opracowywania oferty 

studiów podyplomowych oraz 

kursów pedagogicznych dla 

osób z wykształceniem tech-

nicznym, chętnych do skorzysta-

nia z tej możliwości. Ponadto 

przygotowaliśmy ofertę podno-

szenia kwalifikacji przez nauczy-

cieli – by mogli przekazywać 

uczniom aktualną wiedzę tech-

niczną. Ogłosiliśmy projekt kon-

kursowy na kursy dla nauczycieli 

zawodu, które odbywałyby się 

w przedsiębiorstwach. O ile 

pracodawcy chętnie angażują się 

w szkolenia, o tyle ciężko prze-

konać do nich środowisko na-

uczycielskie. Na 11 zgłoszonych 

programów doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli zawodu 

przeznaczyliśmy 50 mln zł, 

a wydaliśmy 10 mln zł. Do 

udziału w kursach zgłosiło się 

tylko 228 nauczycieli. Spora 

część środowiska zdaje się nie 

dostrzegać potrzeby uaktualnia-

nia na bieżąco swojej wiedzy. 

Dlatego drugi etap konkursu, 

który uruchomimy wiosną 

i przeznaczymy na niego 80 mln 

zł., poprzedzimy szeroko zakro-

joną kampanią informacyjną. Li-

czymy na to, że nauczyciele za-

wodu szerzej włączą się 

w uczestnictwo w kursach.  

 

Modernizujemy szkolnic-

two zawodowe przede wszyst-

kim po to, aby młodzież otrzy-

mała kwalifikacje zgodne z zapo-

trzebowaniem rynku pracy. Nie 

da się tego osiągnąć, jeśli 

uczniowie szkół zawodowych 

nie zostaną wyposażeni w naj-

nowszą wiedzę w zakresie za-

wodu, w którym się kształcą. 

Tymczasem dosyć powszech-

nym problemem jest brak odpo-

wiedniego zaplecza techniczne-

go w wielu szkołach. Aby temu 

zaradzić, zachęcamy pracodaw-

ców do zacieśnienia współpracy 

ze szkołami zawodowymi. Mamy 

tu na myśli między innymi: 

przyjmowanie uczniów na prak-

tyki zawodowe, doposażanie 

szkół w nowoczesny sprzęt, do-

starczanie materiałów pomoc-

nych w dydaktyce. Korzyści 

z takiego rozwiązania są 

obopólne – szkoła zapewni 

u c z n i o m  k s z t a ł c e n i e 

w rzeczywistych warunkach 

pracy, zaś przedsiębiorstwo 

zyskuje pewność, że absolwent 

będzie dobrze do tej pracy 

przygotowany. 

 

Jedną z najważniejszych 

k w e s t i i  z w i ą z a n y c h 

z modernizacją kształcenia 

zawodowego jest dostosowanie 

listy zawodów szkolnych do 

wymogów rynku pracy.  
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Chcemy je zatem pogru-

pować i zintegrować zgodnie 

z zasadą pokrewieństwa zadań 

z a w o d o w y c h .  P o n a d t o 

w każdym zawodzie wyodręb-

nione zostaną kwalifikacje, czyli 

wiedza i umiejętności cząstko-

we, których opanowanie po-

twierdzane będzie certyfikatem, 

uzyskanym przez ucznia w eg-

zaminie zewnętrznym. Egzamin 

taki, bez względu na to, czy bę-

dzie się odbywał przed komisją 

powołaną przez Okręgową Ko-

misję Egzaminacyjną, czy też 

w upoważnionym przez OKE 

ośrodku egzaminacyjnym izby 

rzemieślniczej, będzie spójny 

i jednolity, oparty na tych sa-

mych standardach. Zarówno 

certyfikaty potwierdzające po-

szczególne kwalifikacje, jak 

i dyplom potwierdzający kwali-

fikacje w pełnym zawodzie, bę-

dą dzięki temu stanowiły mia-

rodajną informację dla praco-

dawcy o umiejętnościach absol-

wenta. System wyodrębnionych 

z danego zawodu kwalifikacji 

sprawi, że uczeń kończący 

szkołę będzie bardziej otwarty 

na kształcenie ustawiczne, 

a więc na zdobywanie nowych 

i  pogłębianie już posiadanych 

umiejętności. 

 

Ponadto grupowanie 

i  i n t e g r a c j a  z a wod ów 

„szkolnych” pod względem po-

krewieństwa zadań zawodo-

wych sprawi, że ich lista będzie 

bardziej elastyczna i łatwiejsza 

w dostosowaniu do zmiennej 

sytuacji gospodarczej. W celu 

umożliwienia szybszej reakcji 

szkolnictwa zawodowego na 

zapotrzebowanie rynku pracy 

chcemy dać pracodawcom 

(stowarzyszeniom branżowym, 

samorządom gospodarczym, 

organizacjom pracodawców) 

możliwość zgłaszania zawodów 

do klasyfikacji szkolnej. Dzięki 

temu będziemy mieć rozezna-

nie, czego oczekują przedsię-

biorcy od systemu edukacji za-

wodowej i absolwenci jakich 

kierunków kształcenia są naj-

bardziej pożądani na rynku za-

trudnienia. 

Aby modernizacja kształ-

cenia zawodowego mogła być 

dobrze przygotowaną, niezbęd-

ne jest przeprowadzenie szero-

ko zakrojonych konsultacji spo-

łecznych. Ważną rolę odgrywa-

ją w tym kuratoria oświaty. 

Dlatego też obecnie realizowa-

ny jest cykl 16 wojewódzkich 

konferencji poświęconych mo-

dernizacji kształcenia zawodo-

wego i organizacji kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi, w których 

uczestniczą kuratorzy oświaty. 

Przedstawiamy na nich główne 

założenia projektowanych 

zmian, zarazem uczestniczymy 

w dyskusji z przedstawicielami 

środowiska samorządowców, 

nauczycieli i pracodawców 

z danego regionu. Wnioski 

z dyskusji podlegają wnikliwej 

analizie, ponieważ każde 

z województw ma swoją specy-

fikę. Każdy region to nieco inne 

problemy i inne wyzwania zwią-

zane z kształceniem zawodo-

wym. Dzięki tym spotkaniom 

możemy rozpoznać róż-

norodne uwarunkowania 

i zaproponować  odpowiednie 

rozwiązania w projektowanej  

modernizacji kształcenia zawo-

dowego.  

Prowadzenie kształcenia zawo-

dowego, a w szczególności 

praktycznej nauki zawodu, 

w powiązaniu z pracodawcami 

jest priorytetem w zakresie do-

brego przygotowania młodzieży 

do wejścia na rynek pracy. Za-

leży nam na włączeniu praco-

dawców w proces edukacji za-

wodowej, ponieważ podniesie 

to poziom nauczania zawodu, 

zaś przedsiębiorcom umożliwi 

dostęp do dobrze wykwalifiko-

wanej, młodej kadry pracowni-

czej.  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Chcemy, by szkoły współpra-

cowały z pracodawcami, organizu-

jąc praktyki w zakładach pracy, 

wspólnie wypracowując standardy 

praktyk w konkretnych zawodach. 

Pracodawcy mogliby wspierać 

szkoły w tworzeniu bazy dydak-

tycznej poprzez udostępnienie 

nowoczesnych urządzeń i ma-

teriałów oraz prowadzenie 

doskonalenia zawodowego dla 

kadry pedagogicznej. Chcieliby-

śmy także, by pracodawcy włą-

czyli się w system egzaminacyj-

ny, tworząc u siebie ośrodki 

egzaminacyjne, ale również 

uczestnicząc w nim jako egza-

minatorzy.  

 

Do tej pory zawarliśmy po-

rozumienia z jedenastoma or-

ganizacjami pracodawców: Sto-

warzyszeniem Technicznym 

Odlewników Polskich, Business 

Centre Club, Związkiem Rze-

miosła Polskiego, Ogólnopolską 

Izbą Gospodarczą Drogownic-

twa, Stowarzyszeniem Elektry-

ków Polskich, Konfederacją 

Pracodawców Polskich, Krajo-

wą Izbą Gospodarczą, Stowa-

rzyszeniem Inżynierów i Tech-

ników Mechaników Polskich, 

Izbą Gospodarczą Gazownic-

twa, Polską Izbą Przemysłowo-

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

Handlową Budownictwa oraz 

Naczelną Radą Zrzeszeń Han-

dlu i Usług. Możliwe jest także 

zawieranie analogicznych poro-

zumień na poziomie lokalnym, 

do czego zachęcam wszystkich 

dyrektorów szkół zawodo-

wych. Mamy liczne przykłady 

dobrego funkcjonowania takich 

porozumień. Wymienię tu cho-

ciażby Państwowe Szkoły Bu-

downictwa w Gdańsku, które 

współpracują z wieloma wiodą-

cymi w tej branży firmami, 

wrocławskie szkoły zawodowe 

współpracujące z takimi firma-

mi jak: Whirlpool, Fagor-

Mastercook, Delaval, Elektro-

tim SA czy LG Electronics. 

Szkoły zawodowe w całej Pol-

sce współpracują z firmami 

z branży motoryzacyjnej, takimi 

jak Mercedes-Benz, czy też 

Volkswagen Poznań. Umowy 

takie są obopólnie korzystne, 

więc myślę, że pracodawcy 

pójdą za tym przykładem. 

 

Opracowując szczegółowe 

rozwiązania staraliśmy się ko-

rzystać z polskiego potencjału, 

który jest przecież olbrzymi. 

Mamy wielu doskonałych fa-

chowców, którzy od lat zajmują 

się problematyką kształcenia 

zawodowego. Nie chcieliśmy 

także niczego tworzyć od pod-

staw. Wykorzystujemy spraw-

dzone rozwiązania, udoskonala-

jąc je. Dlatego to, co zamierza-

my zrobić, nazywamy moderni-

zacją kształcenia zawodowego. 

Oczywiście, muszą się pojawić 

nowe rozwiązania, bo kształce-

nie zawodowe musi odpowia-

dać potrzebom współczesnego 

świata i współczesnej gospodar-

ki. Takim novum jest chociażby 

to, że chcemy absolwentów 

szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe przygotować nie 

tylko do jak najlepszego wyko-

nywania wyuczonego zawodu, 

ale także do elastycznego funk-

cjonowania na rynku pracy, 

wyposażyć ich w taką wiedzę 

i umiejętności, które pozwolą 

im w przyszłości szybko uzupeł-

nić albo zdobyć nowe kwalifika-

cje. Pamiętajmy, że wcześniej 

czy później przed absolwentami 

polskich szkół otworzy się ry-

nek wszystkich krajów Unii 

Europejskiej.  

 

 

Zbigniew Włodkowski - 

Wiceminister Edukacji Narodowej 
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Jan Sosulski 

 

Szkolnictwo zawodowe 

stoi przed wieloma bardzo po-

ważnymi wyzwaniami, które 

wynikają z faktu wejścia naszego 

kraju do struktur europejskich, 

otwarcia rynków pracy niektó-

rych krajów Unii Europejskiej 

oraz uwarunkowań i potrzeb 

rynku pracy w naszym kraju. 

Najważniejszym z nich jest do-

stosowanie tego szkolnictwa do 

potrzeb rynku pracy.   

Potrzebę zmian zgłaszają 

od wielu lat dyrektorzy szkół 

zawodowych, przedstawiciele 

organów prowadzących, na-

uczyciele przedmiotów zawo-

dowych a także pracodawcy, 

u których, w głównej mierze, 

realizowana jest praktyczna na-

uka zawodu.  

Wychodząc naprzeciw 

tym postulatom Minister Eduka-

cji Narodowej Katarzyna Hall, 

zarządzeniem nr 15 z dnia 18 

czerwca 2008 r., powołała Ze-

spół Opiniodawczo – Do-

radczy ds. kształcenia za-

wodowego. W jego skład we-

szli przedstawiciele poszczegól-

nych resortów (m. in. Minister-

stwa Finansów, Ministerstwa 

Gospodarki, Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej),  związ-

ków zawodowych, Związku 

Rzemiosła Polskiego,  Konfede- 

Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu 

wyzwań rynku pracy 
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racji Pracodawców Polskich, 

Krajowej Izby Gospodarczej, 

Naczelnej Organizacji Technicz-

nej, Ogólnopolskiego Stowarzy-

szenia Kadry Kierowniczej 

Oświaty, Związku Miast i Po-

wiatów Polskich, Konwentu 

Marszałków oraz eksperci 

wspierający prace Zespołu.  

 

Do zadań Zespołu należy 

przygotowanie projektu założeń 

zmian organizacyjnych i progra-

mowych w szkolnictwie zawo-

dowym oraz opracowanie har-

monogramu prac z tym związa-

nych, udział w przeprowadzaniu 

szerokich konsultacji społecz-

nych na temat projektowanych 

zmian, a także opracowanie 

projektu koncepcji zmian orga-

nizacyjnych i programowych 

w kształceniu zawodowym 

i ustawicznym – w postaci do-

kumentu programowego. 

Dokument ten będzie zawierał 

konkretne propozycje zmian 

w obowiązujących przepisach 

prawa oraz skutki finansowe 

proponowanych zmian.  

 

Aby usprawnić prace Ze-

społu powołano grupy robo-

cze do spraw: regulacji praw-

nych, finansowania kształcenia 

zawodowego, modernizacji ze-

wnętrznych egzaminów zawo-

dowych, kreowania mechani-

zmów i systemu zachęt dla pra-

codawców do włączenia się 

w proces kształcenia zawodo-

wego, rozwoju systemu kształ-

cenia i doskonalenia zawodo-

wego nauczycieli, wyodrębnia-

nia i opisywania kwalifikacji za-

wodowych oraz rozwoju edu-

kacji na odległość w kształceniu 

zawodowym. 

 

Do podstawowych obsza-

rów, w których nastąpią zmiany 

od roku szkolnego 2012-2013 

należy: klasyfikacja zawodów 

szkolnictwa zawodowego, 

struktura i organizacja szkolnic-

twa zawodowego, system egza-

minów  potwierdzających kwali-

fikacje zawodowe, oferta pro-

gramowa i obudowa progra-

mów, rozwój doradztwa zawo-

dowego w systemie oświaty, 

kształcenie, dokształcanie i do-

skonalenie nauczycieli kształce-

nia zawodowego, udział praco-

dawców w kształceniu zawodo-

wym – mechanizmy zachęcające 

pracodawców do włączania się 

w proces kształcenia zawodo-

wego oraz finansowanie kształ-

cenia zawodowego. 

 

Resort edukacji zamierza 

przywrócić szkołom zawodo-

wym należną im rangę 

i znaczenie. Dotychczas szkoły 

te były postrzegane jako te gor-

sze, do których trafia młodzież 

osiągająca słabsze wyniki w na-

uce. W założeniach reformy 

wybór szkoły będzie świado-

mym wyborem ucznia oraz jego 

rodziców – szkoła zawodowa 

będzie „szkołą pozytywnego 

wyboru, innowacyjnej wie-

dzy, umiejętności i kompe-

tencji”. Aby tak się stało ko-

nieczna jest promocja tego typu 

szkolnictwa oraz niezbędne za-

chęty dla uczniów. 

 

Zmiany w klasyfikacji za-

wodów szkolnictwa zawo-

dowego  będą po lega ły 

na uproszczeniu procedur 

wprowadzania zawodu do kla-

syfikacji zawodów, aby nie 

trwały one tak długo jak obec-

nie – 3 lata. Klasyfikacja zawo-

dów musi nadążać za zmianami, 

których wymaga rynek pracy. 

 

Wymogiem czasu jest rów-

nież stworzenie nowocze-

snych podstaw programo-

wych i programów naucza-

nia, których treści są obecnie 

nieaktualne a także podział za-

w o d u  n a  k w a l i f i k a c j e 

z uwzględnieniem efektów 

uczenia się (wiedza, umiejętno-

ści, kompetencje). Nowe pod-

stawy programowe kształcenia 

w zawodach będą zapisane 

językiem wymagań (będą za-

wierać jednocześnie wymagania 

egzaminacyjne) – a zatem będą 

spełniały zalecenie Parlamentu 

i Rady Europy.  

 

Kwalifikacje cząstkowe 

w zawodzie będą potwierdzane 

w trakcie nauki. Oznacza 

to skrócenie czasu przeznaczo-

nego na kształcenie oraz możli-

wość podejmowania pracy aby 

zaspokoić potrzeby dynamicz-

nego rynku pracy. Ważnym za-

daniem w tym zakresie jest od-

niesienie kwalifikacji do 

Krajowych Ram Kwalifikacji 

i Europejskich Ram Kwalifi-

kacji. 

 

W założeniach reformy, 

szkoła zawodowa obok form 

tradycyjnych będzie również re-

a l i z o w a ć  k s z t a ł c e n i e 

w formach pozaszkolnych 

aby lepiej wykorzystać swoją 

bazę i potencjał nauczycieli. 

Większy nacisk zostanie poło-

żony na kształcenie uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

I stotnym czynnik iem 

zwiększającym umiejętności 

praktyczne przyszłych absol-

wentów szkół zawodowych (co 

od wielu lat postulują praco-

dawcy oraz dyrektorzy szkół) 

jest propozycja zmiany relacji 

między kształceniem teore-

tycznym a praktycznym 

na korzyść tego drugiego. 

Kształcenie ogólne odbywałoby 

się w klasach pierwszych 

wszystkich typów szkół zawo-

dowych, natomiast w klasach 

drugich realizowany byłby 

zwiększony wymiar praktycznej 

nauki zawodu. 

 

Z badań przeprowadzo-

nych przez pracowników uczel-

ni wyższych (m. in. Uniwersyte-

tu Warszawskiego) dotyczących 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe wynika, 

że w obecnej formule nie 

spełnia on swojej funkcji.  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Postulowane zmiany 

w tym zakresie to: moderni-

zacja egzaminu zawodowego 

w technikum, zmiana termi-

nu egzaminu, zmiana II części 

egzaminu z projektu na część 

praktyczną. Koniecznością 

jest również stworzenie jed-

nolitego systemu wymagań 

egzaminacyjnych dla zawo-

dów w szkołach i rzemiośle, 

stworzenie instytucji, która 

będzie zajmować się uznawa-

niem kwalifikacji zawodo-

wych. Rozważana jest także 

propozycja obligatoryjności 

egzaminu potwierdzającego 

kwalif ikacje zawodowe. 

Pierwszy egzamin w nowej 

formule dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodo-

wych odbędzie się w 2015 

roku, a dla techników 

w 2016 roku. 

Bez dobrze wykwalifi-

kowanej kadry nauczycieli 

przedmiotów zawodowych 

nie będą możliwe zmiany 

w systemie szkolnictwa za-

wodowego. Biorąc pod uwa-

gę duże zaawansowanie wie-

kowe nauczycieli przedmio-

tów zawodowych, konieczne 

jest kształcenie nauczy-

cieli rozpoczynających 

karierę  zawodową. 

W tym zakresie MEN przy-

gotowuje systemowe roz-

wiązania mające na celu 

kształcenie i dokształcanie 

tych nauczycieli oraz nauczy-

cieli praktycznej nauki zawo-

du, w taki sposób, aby na-

uczyciel poznawał nowe 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

technologie w zakładzie pra-

cy.  

W tym miejscu należy 

wymienić przepisy prawa, 

które już zostały wprowa-

dzone przez ministerstwo 

edukacji. Są to zmiany 

w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty 

(art. 7 ust. 1 d) dające możli-

wość zatrudnienia osoby 

posiadającej przygotowanie 

zawodowe, uznane przez 

dyrektora, do prowadzenia 

zajęć z zakresu kształcenia 

zawodowego. Ponadto zapi-

sy art. 42 ust. 2 ustawy Karta 

Nauczyciela dały dyrektoro-

wi szkoły możliwość dyspo-

nowania dodatkowymi go-

dzinami.  

Innym ważnym doku-

mentem, wprowadzonym 

przez resort edukacji, jest 

rozporządzenie MEN z 23 

grudnia 2008r. w sprawie 

podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach 

szkół, które w szkołach za-

wodowych zostanie wdrożo-

ne w roku szkolnym 2012-

/2013. Z kolei rozporządze-

nie Ministra Edukacji Naro-

dowej z 12 marca 2009r. 

w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których 

można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wy-

kształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczy-

cieli podnosi wymagania 

kwalifikacyjne wobec nauczy-

cieli zasadniczych szkół za-

wodowych. 

Reasumując należy 

stwierdzić, że powodzenie 

planowanej reformy w szkol-

nictwie zawodowym będzie 

zależało od wielu czynników. 

Jednym z nich jest szybkie 

przedstawienie projektów 

zmian legislacyjnych przez 

Zespół Opiniodawczo–

Doradczy ds. kształcenia za-

wodowego, przygotowanie 

do zmian systemowych dy-

rektorów szkół, nauczycieli 

oraz większe niż dotychczas 

włączenie pracodawców 

w proces kształcenia zawo-

dowego. Ważne będzie rów-

nież stworzenie (obej-

mującego powiat) jednolite-

go i sprawnie działającego 

systemu doradztwa zawodo-

wego a także rozwiązanie 

kwestii wzajemnego uznawa-

nia kwalifikacji. 

Jan Sosulski jest starszym 

wizytatorem w Kuratorium  

Oświaty w Opolu. 
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Waldemar Zadka 

Szkolnictwo zawodowe 

odgrywa ważną rolę w roz-

woju każdego regionu. Po-

wyższe stwierdzenie jest  

dość oczywiste w gronie 

przedsiębiorców, dyrektorów 

i nauczycieli szkół zawodo-

wych.  Chociaż ten obszar 

oświaty powszechnie bywał 

i bywa często niedoceniany.  

W codziennym życiu, w róż-

nych sytuacjach prawie każdy 

przekonuje się jak ważny jest 

dobrze wykształcony pracow-

nik, fachowiec  w swojej dzie-

dzinie. Jego przygotowanie 

wymaga odpowiednich wa-

runków, dobrej nowoczesnej 

bazy, możliwości odbywania 

praktyk w rzeczywistych wa-

runkach wykonywania danego 

zawodu. To wszystko powo-

duje, że  nowoczesne szkol-

nictwo zawodowe wymaga 

wyższych nakładów, niż 

kształcenie ogólne. Świado-

mość znaczenia oraz specyfiki 

szkolnictwa zawodowego po-

wodowała, że dla Zarządu 

Województwa Opolskiego 

ten obszar szkolnictwa nale-

żał i należy do tych, które 

trzeba szczególnie wspierać. 

Potwierdzeniem takiej opinii 

są doświadczenia poprzednich 

lat. W ramach  pierwszego 

Kontraktu Województwa 

Opolskiego priorytetem 

w edukacji były gimnazja, jako 

nowy etap kształcenia oraz 

właśnie szkoły zawodowe. 

Podobnie  środki Zintegro-

wanego Programu Operacyj-

nego Rozwoju Regionalnego, 

w latach 2004-2006  ukierun-

kowane były na ten rodzaj 

szkolnictwa, na szkoły zawo-

dowe, centra kształcenia usta-

wicznego i praktycznego. 

Efekty unowocześnienia tej  

bazy można oglądać między 

innymi w CKU w Kędzierzy-

nie–Koźlu, CKP w Nysie, czy 

Opolu. 

Największą pomoc dla 

rozwoju i unowocześnienia 

szkolnictwa Zarząd Woje-

wództwa zaplanował w obec-

nym okresie programowania. 

Na infrastrukturę - w ramach 

Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 

oraz  na wsparcie ciekawych 

i n i c j a t y w  s z k o l n y c h 

w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki.   

Możliwość wsparcia szkół 

w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

Obecny okres progra-

mowania i środki Europej-

skiego Funduszu Społecznego 

stwarzają szczególną szansę 

wspierania procesu kształce-

nia w szkołach, jakiej nie było 

w latach 2004-2006, kiedy to 

pomoc finansowa przezna-

czona była głownie na kształ-

cenie ustawiczne. Ponieważ 

jesteśmy jeszcze w początko-

wym okresie wdrażania tego 

programu i przed nami jesz-

cze znaczące możliwości uzy-

skania pomocy, warto przy-

pomnieć główne priorytety, 

z których szkoły mogą uzy-

skać pomoc w regionach. 

Działanie 9.1.1 skierowane 

jest na upowszechnianie edu-

kacji przedszkolnej i mimo, iż 

nasze województwo przoduje 

pod tym względem w skali ca-

łego kraju a wskaźnik po-

wszechności wychowania 

przedszkolnego ma na pozio-

mie średniej UE jest znacząco 

wyższy niż w skali całej Polski, 

to jak widać cieszy się ono 

dużym zainteresowaniem. Sa-

morządy gminne składają wie-

le wniosków. Jednym z wa-

runków uzyskania dofinanso-

wania  jest zwiększenie liczby 

dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, dlatego czę-

sto nie jest to już dla nich ła-

twe. 

W działaniu 9.1.2 pomoc 

finansową może uzyskać całe 

szkolnictwo ogólne, od szkół 

podstawowych  przez gimna-

zja, po szkoły ponadgimanzjal-

ne, stąd w tabeli widoczne 

jest zdecydowanie największe 

zainteresowanie.  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Pamiętając o znacząco 

większej liczbie szkół kształce-

nia ogólnego, można jednak 

odnieść wrażenie, że szkoły 

zawodowe do tej pory nie 

wykorzystują w pełni szansy 

jaką dają środki w ramach 

działania 9.2. W pierwszym 

konkursie było to jedyne dzia-

łanie, w którym liczba złożo-

nych wniosków była mniejsza 

od zaplanowanych środków. 

Warto również, aby w ramach 

tego wsparcia wzmacniać 

szczególnie ten zakres kształ-

cenia, który jest najkosztow-

niejszy. Można uzyskać pomoc 

na wzmacnianie kształcenia 

praktycznego, we współpracy 

z pracodawcami, na praktyki, 

staże. A są to te obszary przy-

gotowania absolwentów, któ-

re dość powszechnie nie najle-

piej oceniają pracodawcy za-

trudniający absolwentów 

szkół, w tym szkół wyższych. 

Wśród zgłaszanych projektów 

było wiele ciekawych, w tym, 

w placówkach, gdzie było to 

możliwe, również takie, które 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

dawały uczniom, uczestnikom 

szkoleń dodatkowe kwalifika-

cje.  

W kolejnych naborach 

warto dobrze wykorzystać te 
możliwości, w tym realizować  

przede wszystkim  takie pro-
jekty, które pomogą w do-

brym, praktycznym przygoto-
waniu uczniów. Do tej pory 

w stosunkowo niewielkim 
stopniu podejmowano nowa-

torskie metody nauczania 
i rozwiązania organizacyjne. 

Szkoły w Polsce, w tym w na-
szym regionie bardzo ostroż-

nie i nieśmiało podchodzą np. 
do nauczania modułowego. 

W poprzednim okresie pro-
gramowania  zostało przygoto-

wanych wiele programów na-

uczania modułowego, które 

czekają na szersze wykorzysta-
nie. Podczas jednego z kolej-

nych spotkań w Urzędzie Mar-
szałkowskim, w dniu 27 stycz-

nia p. Marszałek Józef Sebesta 
zachęcał  szkoły, w tym szcze-

gólnie szkoły i placówki kształ-
cenia zawodowego, do aktyw-

nego sięgania po wsparcie 
środkami Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki. 

Zarząd Województwa nie 

tylko udziela wsparcia pozo-

stałym organom prowadzącym 

oraz szkołom i placówkom 

oświatowym, ale zachęca je do 

sięgania po wsparcie. Placówki 

wojewódzkie przygotowując 

i realizując projekty również 

w znaczący sposób wspierają 

proces kształcenia, nie tylko 

poprzez projekty skierowane 

do nauczycieli w ramach dzia-

łania 9.4, które stanowią pod-

stawowe zadanie wojewódz-

kich placówek doskonalenia 

nauczycieli . Wojewódzki 

Ośrodek Doskonalenia Infor-

matycznego i Politechnicznego 

w Opolu sam przygotował 

i z powodzeniem realizował 

i realizuje projekty skierowane 

do uczniów, w tym młodzieży 

szkół zawodowych. Jednym 

z takich zadań współfinanso-

wanych ze środków POKL jest 

np. projekt Nowoczesne tech-

nologie na usługach edukacji.  
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Celem tego zadania jest 

wsparcie programów rozwo-
jowych szkół, ukierunkowa-

nych na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz 

podnoszenie jakości procesu 
kształcenia z wykorzystaniem 

narzędzi ICT, poprzez przygo-
towanie kadry do przeprowa-
dzenia zajęć dodatkowych dla 

uczniów szkół  o utrudnionym 
dostępie do edukacji. Projekt 

zakłada objęcie wsparciem 
2 700 uczniów z 48 szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W ra-

mach projektu przeszkolo-
nych zostanie 135 nauczycieli 

oraz wdrożone zostaną nowe, 
innowacyjne formy zajęć z wy-

korzystaniem ICT.  Powyższe 
zadanie jest komplementarne 

z innym dużym projektem - 
Opolska e-Szkoła - szkołą ku 

przyszłości, który placówka 
będzie realizowała dla szkół 

w całym regionie, w ramach 

Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.  Więcej o tym pro-

jekcie, podobnie jak o innych 
współfinansowanych z tego 

programu  w dalszej części. 
 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Informatyczne-
go i Politechnicznego, zgodnie 

z decyzją Zarządu Wojewódz-
twa, od 1.09. bieżącego roku 

szkolnego przejął do dalszego 
prowadzenia doskonalenie na-

uczycieli przedmiotów zawo-
dowych. Politechniczny cha-

rakter tej palcówki oraz więk-
sze możliwości infrastruktural-

ne mają zapewnić nauczycie-
lom tych szkół jeszcze lepszą, 

bogatszą ofertę. Jednocześnie 
placówka ta realizuje projekt 

skierowany do szkół zawodo-
wych. Innowacyjna szkoła za-

wodowa, bo o tym zadaniu 
mowa, to projekt, którego ce-

lem jest  wdrożenie nowych, 

innowacyjnych form naucza-
nia, cechujących się wyższą 

skutecznością  niż formy tra-
dycyjne z wykorzystaniem 

p l a t fo rmy  eduka cy jne j  
e-Szkoła.  

 
Realizacja projektu wpły-

nie na podniesienie umiejętno-

ści nauczycieli w zakresie wy-
korzystania narzędzi ICT 

w procesie edukacyjnym, 
a także, poprzez organizację 

dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych, na rozwój kompeten-

cji kluczowych z zakresu ICT  
i przedsiębiorczości wśród 

1200 uczniów, 120 nauczycieli  
z 30 szkół zawodowych nasze-

go regionu. Druga edycja pro-
jektu zaplanowana jest od 

sierpnia 2010 do lipca 2011r.  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Unowocześnienie infra-

struktury oświatowej ze 

środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wo-

jewództwa Opolskiego 20-

07-2013 

Piąta  oś priorytetowa tego 

programu została przez władze 

samorządu województwa opol-

skiego, po szerokich konsulta-

cjach społecznych, ukierunko-

wana również  na wsparcie  

właśnie centrów kształcenia 

ustawicznego i praktycznego  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

oraz szkół zawodowych. Przy-

kładem zadań, które uzyskały 

dofinansowanie ze strony samo-

rządu województwa opolskiego 

jest między innymi projekt reali-

zowany w powiecie kędzierzyń-

sko-kozielskim. Dzięki współ-

pracy władz powiatowych  

i szkół  zmodernizowano bazę 

w trzech placówkach. Dość 

wyjątkowym, nie tylko w  skali 

naszego regionu, ale całego 

kraju, było zadanie zrealizowane 

w Zespole Szkół Żeglugi Śródlą-

dowej. W ramach projektu 

unowocześniono statek żeglugi 

śródlądowej, który uzyskał 

przede wszystkim  nowoczesne 

wyposażenie, ale także nowy 

wygląd. W ramach tego samego 

projektu w Zespole Szkół nr 3 

w Kędzierzynie–Koźlu wprowa-

dzono nowy kierunek kształce-

nia, którego do tej pory 

w ofercie powiatu nie było.  
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Kontynuowano również  mo-

dernizację Centrum Kształce-

nia Praktycznego i Ustawicz-

nego. Dzięki projektowi zmo-

dernizowano i unowocześnio-

no park maszynowy w tej pla-

cówce, co umożliwiło posze-

rzenie jej oferty o dwa nowe 

zawody. Placówka ta dysponu-

jąc coraz nowocześniejszym 

wyposażeniem, wzbogaca 

swoją ofertę formami współfi-

nansowanymi ze środków 

POKL. W roku 2009 wszyst-

kie samorządy powiatowe, 

które zgłosiły swoje projekty 

otrzymały dofinansowanie. 

W wyniku przeprowadzonych 

prac unowocześniono bazę 

szkolnictwa zawodowego 

w siedmiu powiatach.  

Kolejnym projektem wspiera-

jącym oświatę w ramach RPO 
jest zadanie realizowane przez 
samorząd województwa opol-

skiego. 

W 2010r. zmodernizowa-

na i unowocześniona zostanie 
baza obu placówek doskonale-

nia nauczycieli.  
 

Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Opolu poprawi 

warunki doskonalenia nauczy-
cieli w swojej głównej siedzi-
bie przy ul. Duboisa.  

Jej zadaniem będzie, przy 
współpracy z placówkami cen-

tralnymi i zagranicznymi, wy-
tyczanie nowych kierunków 

w edukacji, opracowywanie 
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nowatorskich rozwiązań dy-

daktycznych i metodycznych, 
realizacja kursów kwalifikacyj-

nych, prowadzenie projektów 
regionalnych, przygotowanie 

merytoryczne doradców me-
todycznych.  

W drugiej z placówek -  

WODIiP-ie, w ramach projek-

tu zostanie powiększona baza 

o dodatkowe pomieszczenia, 

które ułatwią tej jednostce 

wspieranie nauczycieli i szkół 

w wykorzystaniu najnowocze-

śniejszych technologii w na-

uczaniu, w tym w kształceniu 

zawodowym. W jeszcze więk-

szym stopniu niż dotychczas 

nauczyciele i uczniowie oraz 

społeczeństwo naszego regio-

nu w Wojewódzkim Ośrodku 

Doskonalenia Informatyczne-

go i Politechnicznego będzie 

mogło poznać i nauczyć się 

korzystać z najnowocześniej-

szych technologii ICT.  

Bardzo ważnym zadaniem 

realizowanym przez WODIiP  

będzie projekt współfinanso-

wany w ramach II priorytetu 

RPO – Społeczeństwo infor-

macyjne. Do udziału w zadaniu 

Opolska E-szkoła –szkołą ku 

przyszłości zgłosiło się 115 

szkół z ponad sześćdziesięciu 

samorządów naszego woje-

wództwa, w tym 24 szkoły po-

nadgimanzjalne Projekt ten, to 

nie tyle większy zakres na-

uczania informatyki w szko-

łach, ile zapowiedź szerokiego, 

nowoczesnego wykorzystywa-

nia narzędzi informacyjnych 

w nauczaniu, funkcjonowaniu 

szkoły, w kontaktach z rodzi-

cami itp. .  Dotychczasowe, 

pozytywne doświadczenia 

w pilotażowym wdrażaniu te-

go projektu w Liceum Ogól-

nokształcącym w Otmucho-

wie stanowią zapowiedź rze-

czywistego wkroczenia opol-

skich szkół w XXI wiek.  

Dotychczasowe doświad-

czenia naszego województwa, 

w tym szkół i placówek oświa-

towych pokazują, że jako re-

gion potrafimy sięgać po 

wsparcie funduszy struktural-

nych. 

Przed szkołami kolejne la-

ta programowania i znaczące 

jeszcze środki, szczególnie Eu-

ropejskiego Funduszu Społecz-

nego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Program ten jak już zostało 

podkreślone, jak nigdy dotąd 

daje możliwości dofinansowa-

nia ciekawych inicjatyw szkół 

i placówek oświatowych. Mo-

gą one pomóc szkołom w roz-

wijaniu u uczniów kompeten-

cji kluczowych, wyrównywa-

niu szans edukacyjnych, 

w prowadzeniu szerokiej, cie-

kawej oferty zajęć pozalekcyj-

nych. 

 

 

Waldemar Zadka jest dyrek-

torem Departamentu Edukacji  

i Rynku Pracy Urzędu Marszał-

kowskiego w Opolu. 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Alicja Skubacz 

 

Na podstawie art. 78 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 5 grudnia 

weszło w życie nowe roz-
porządzenie Minister Eduka-

cji Narodowej z dnia 19 listo-
pada 2009r. w sprawie pla-

cówek doskonalenia na-
uczycieli. 

Rozporządzenie określa: 

 warunki i tryb tworzenia, 
przekształcania i likwidowa-

nia oraz organizację i sposób 
działania placówek doskona-

lenia nauczycieli, w tym za-
kres ich działalności obo-

wiązkowej; 

 zadania doradców meto-

dycznych, warunki i tryb po-
wierzania nauczycielom za-

dań doradcy metodycznego; 

 zadania, które mogą być re-
alizowane wyłącznie przez 

placówki doskonalenia na-
uczycieli posiadające akredy-

tację oraz publiczne placów-
ki doskonalenia nauczycieli 

prowadzone przez Ministra 
Edukacji Narodowej, Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

   W stosunku do przepisów 
uprzednio obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu 

z dnia 23 kwietnia 2003r. 
w rozporządzeniu wprowa-

dzono następujące zmiany 
przepisów: 

 

Zmiany przepisów w za-

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

kresie kompetencji kura-

torów oświaty. Rozwiązania 

te mają na celu jasne rozdzie-

lenie zadań organu prowadzą-
cego placówkę doskonalenia  

oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. Odstą-

piono od obowiązku: 

 uzyskania pozytywnej opinii 
właściwego kuratora oświa-

ty w przypadku tworzenia, 
przekształcania i likwidowa-

nia publicznej placówki do-

skonalenia nauczycieli przez 

jednostki samorządu tery-
torialnego; 

 uzyskania przez organ pro-
wadzący placówkę dosko-

nalenia nauczycieli pozytyw-
nej opinii kuratora oświaty 

o zgodności statutu placów-
ki z prawem (przed jego na-

daniem); 

 przedstawiania kuratorowi 

oświaty planów pracy pu-

blicznych placówek dosko-
n a l e n i a  n a u c z y c i e l i 

(w związku z uchyleniem 
pkt 6b w ust. 1 w art. 31 

ustawy o systemie oświaty); 

 rejestrowania niepublicz-

nych placówek doskonale-
nia nauczycieli przez kura-

torów oświaty. 
 

Wprowadzono nowe regula-
cje w zakresie przekształ-

cania publicznych placó-
wek doskonalenia nauczy-

cieli. Określono sposób prze-
kształcania publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli. Prze-
kształcenie publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli może 
polegać na: 

 zmianie jej organizacji lub 

zmianie zakresu zadań przez 

nią wykonywanych; 

 włączeniu placówki dosko-

nalenia do innej placówki; 

 połączeniu w jedną placów-

kę doskonalenia kilku placó-
wek.  

W przypadku placówek pro-
wadzonych przez różne orga-

ny, przekształcenie może na-
stąpić po zawarciu pisemnego 

porozumienia między tymi or-
ganami, które powinno okre-

ślać sposób finansowania oraz 

tryb przekształcenia, a w przy-

padku gdy przekształcenie po-
lega na połączeniu kilku placó-

wek w jedną placówkę – po-
rozumienie powinno określać 

także, który z organów będzie 
wykonywał zadania organu 

prowadzącego.  
Nastąpiły zmiany przepisów 

w zakresie wymagań, jakie 
musi spełniać osoba zaj-

mująca stanowisko dyrek-
tora publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli:  

 obniżono wymagany mini-
malny staż pracy pedagogicz-

nej lub pracy dydaktycznej 
(w przypadku nauczyciela 

akademickiego) z 7 lat do 5 
lat; 

 wprowadzono wymóg uzy-
skania co najmniej dobrej 

oceny pracy w okresie 
ostatnich pięciu lat lub pozy-

tywnej oceny dorobku za-
wodowego w okresie ostat-

niego roku, a w przypadku 
nauczyciela akademickiego - 

pozytywnej oceny pracy 
w okresie ostatnich czterech 

lat pracy w szkole wyższej, 
przed przystąpieniem na-

uczyciela do konkursu lub 

powierzeniem stanowiska 
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Doskonalenie nauczycieli w kontekście 

nowego rozporządzenia o placówkach 

doskonalenia nauczycieli 



 wprowadzono możliwości 

zajmowania stanowiska dy-

rektora publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli 

przez osobę niebędącą na-

uczycielem; 

 wprowadzono wymóg, aby 

przeciwko osobom zajmują-

cym stanowisko dyrektora  

publicznej placówki doskona-

lenia nauczycieli nie toczyło 

się postępowanie karne lub 

postępowanie o ubezwłasno-

wolnienie, nie był on karany 

karą dyscyplinarną, nie był 

skazany prawomocnym wy-

rokiem za przestępstwo 

umyślne lub umyślne prze-

stępstwo skarbowe oraz nie 

był karany zakazem pełnienia 

funkcji związanych z dyspo-

nowaniem środkami publicz-

nymi; 

 w stosunku do dyrektora nie-

będącego nauczycielem 

wprowadzono dodatkowy 

wymóg posiadania obywatel-

stwa polskiego bądź innego 

kraju Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA), 

a także wymóg spełniania wa-

runków zdrowotnych nie-

zbędnych do zajmowania sta-

nowiska kierowniczego 

(w stosunku do nauczyciela 

mianowanego lub dyplomo-

wanego wymóg ten określa 

art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy – 

Karta Nauczyciela); 

 nadzór pedagogiczny w przy- 

padku dyrektora niebędącego 

nauczycielem będzie sprawo-

wany przez nauczyciela zaj-

mującego inne stanowisko 

kierownicze w publicznej pla-

cówce doskonalenia nauczy-

cieli.  

Wprowadzono również zmia-

ny przepisów w zakresie 

zasad powierzania stanowi-

ska dyrektora publicznej 

placówki doskonalenia na-

uczycieli. Określono tryb 

w jakim powierza się 

stanowisko dyrektora, 

w przypadku gdy do konkursu 

nie zgłosi się żaden kandydat 

lub jeżeli w wyniku konkursu 

nie wyłoniono kandydata. 

W takiej sytuacji organ 

prowadzący powierza to stano-

wisko ustalonemu przez siebie 

kandydatowi, spełniającemu 

warunki określone dla kandyda-

ta na dyrektora placówki, po 

zasięgnięciu opinii kuratora 

oświaty. Wymóg uzyskania opi-

nii nie dotyczy publicznych pla-

cówek doskonalenia, o których 

mowa w §2 ust.4.  

Zmieniono przepisy dotyczące 

składu komisji konkursowej 

na stanowisko dyrektora 

publicznej placówki dosko-

nalenia nauczycieli dostoso-

wując je do przepisów ustawy 

o systemie oświaty: 

 zwiększono z dwóch do 

trzech przedstawicieli organu 

prowadzącego; 

 wprowadzając przepisy doty-

czące proporcjonalności skła-

du komisji, tak aby łączna 

liczba członków komisji kon-

kursowej reprezentujących 

organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedago-

giczny nie była mniejsza od 

łącznej liczby członków komi-

sji konkursowej reprezentują-

cych zakładowe organizacje 

związkowe i nauczycieli za-

trudnionych w danej placów-

ce; 

 wprowadzono również do-

datkowy warunek, aby przed-

stawiciele zakładowych orga-

nizacji związkowych nie byli 

osobami zatrudnionymi 

w placówce, której konkurs 

dotyczy; 

 wprowadzono przepisy okre-

ślające skład komisji konkur-

sowej nowo zakładanych pu-

blicznych placówek doskona-

lenia nauczycieli; 

 skład komisji konkursowej 

będzie określał organ prowa-

dzący, który będzie obowią-

zany powołać do komisji kon-

kursowej przedstawicieli or-

ganu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

 

Wprowadzono zmiany prze-

pisów dotyczące doradztwa 

metodycznego: 

 doprecyzowano zakres nad-

zoru pedagogicznego sprawo-

wanego przez dyrektora wo-

jewódzkiej placówki dosko-

nalenia nauczycieli nad dorad-

cami metodycznymi. Dyrek-

tor wojewódzkiej placówki 

doskonalenia będzie sprawo-

wał nadzór pedagogiczny nad 

realizacją zadań przez dorad-

cę metodycznego a nie jak 

dotychczas nad pracą dorad-

cy metodycznego; 

 doprecyzowano przepisy do-

tyczące wymagań, jakie musi 

spełnić nauczyciel realizujący 

zadania doradcy metodyczne-

go w ramach stosunku pracy 

w publicznej szkole lub pla-

cówce, w której nauczyciel 

jest zatrudniony, z jedno- 

c z e s n y m  o b n i ż e n i e m 

wysokości obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych. Określono je analo-

gicznie do wymagań, jakie 

musi spełnić nauczyciel reali-

zujący zadania doradcy meto-

dycznego w ramach dodatko-

wej umowy o pracę; 

 wprowadzono przepisy 

umożliwiające sprawowanie 

nadzoru pedagogicznego nad 

realizacją zadań przez dorad-

ców metodycznych, którym 

zadania te zostały powierzo-

ne przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub 

ministra właściwego do 

spraw rolnictwa i rozwoju 

wsi, przez odpowiednio: 

a) dyrektora placówki doskona-

lenia nauczycieli szkół arty-

stycznych, 

b) dyrektora placówki dosko-

nalenia nauczycieli przedmio-

tów zawodowych w szko-

łach rolniczych.  
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Określono zmiany w zakre-

sie zadań realizowanych 

przez placówki doskonale-

nia nauczycieli. Zadania, któ-

re mogą być realizowane wy-

łącznie przez akredytowane pla-

cówki doskonalenia nauczycieli 

i publiczne placówki doskonale-

nia nauczycieli prowadzone 

przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, 

ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz ministra wła-

ściwego do spraw rolnictwa. 

Zadania te dotyczą organizowa-

nia i prowadzenia doskonalenia 

zawodowego nauczycieli - do-

radców metodycznych i nauczy-

cieli – konsultantów.  

Dla placówek doskonalenia na-

uczycieli prowadzonych przez 

Ministra Kultury wprowadzono 

nowe zadanie obowiązkowe 

polegające na organizowaniu 

szkoleń dla kandydatów na eks-

pertów komisji kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych awansu za-

wodowego nauczycieli Określo-

no zadania obowiązkowe dla 

placówek doskonalenia nauczy-

cieli przedmiotów zawodo-

wych, którzy nauczają w szko-

łach rolniczych zakładanych 

i prowadzonych przez ministra 

do spraw rolnictwa i rozwoju 

wsi.  

 

Nastąpiła zmiana przepisów 

w zakresie prowadzenia 

kursów kwalifikacyjnych 

Zniesiono możliwość urucha-

miania przez placówki doskona-

lenia nauczycieli kursów przy-

gotowujących nauczycieli do 

pracy edukatorskiej, jako kur-

sów kwalifikacyjnych. 

Zmiany przepisów w zakre-

sie rejestrowania niepu-

blicznych placówek dosko-

nalenia nauczycieli: 

 zmieniono organ rejestrujący 

niepubliczne placówki dosko-

nalenia nauczyciel. Obecnie 

niepubliczne placówki dosko-

nalenia nauczycieli będą wpi-

sywane do ewidencji prowa-

dzonej przez samorząd woje-

wództwa. Samorząd woje-

wództwa dokonuje wpisu do 

ewidencji, w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania wniosku 

o wpis oraz z urzędu doręcza 

osobie prawnej lub osobie fi-

zycznej ubiegającej się o wpis 

zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji, a kopię zaświad-

czenia przekazuje kuratorowi 

oświaty właściwemu ze 

względu na siedzibę niepu-

blicznej placówki doskonale-

nia oraz organowi podatko-

wemu. 

Rozszerzono katalog przypad-

ków, w których następuje wy-

kreślenie niepublicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli z ewi-

dencji. Wykreślenie z ewidencji 

niepublicznych placówek do-

skonalenia nauczycieli następuje 

- tak jak dotychczas - w przy-

padku: 

 stwierdzenia w trybie nadzo-

ru pedagogicznego, że pla-

cówka nie realizuje zadań sta-

tutowych lub nie przestrzega 

przepisów prawa – jeżeli or-

gan prowadzący w wyznaczo-

nym terminie nie zastosuje się 

do poleceń organu sprawują-

cego nadzór pedagogiczny; 

 prawomocnego orzeczenia 

sądu zakazującego osobie fi-

zycznej prowadzącej niepu-

bliczną placówkę doskonale-

nia prowadzenia działalności 

oświatowej; 

 dokonania wpisu z narusze-

niem prawa, zaprzestania 

działalności przez niepu-

bliczną placówkę doskonale-

nia przez okres dłuższy niż 

sześć miesięcy. 

 

W rozporządzeniu przewi-

dziano również regulacje o 

charakterze przejściowym: 

 organy prowadzące placówki 

doskonalenia dostosują statu-

ty tych placówek do wymagań 

określonych w rozporządze-

niu, w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie rozpo-

rządzenia; 

 plan pracy publicznej placów-

ki doskonalenia na rok 2010, 

dyrektor publicznej placówki 

doskonalenia przedstawia do 

zatwierdzenia organowi pro-

wadzącemu, w terminie do 

dnia 31 grudnia 2009r.; 

 osoby zajmujące w dniu wej-

ścia w życie rozporządzenia 

stanowisko dyrektora pu-

blicznej placówki doskonale-

nia, które nie spełniają wyma-

gań określonych w rozporzą-

dzeniu, mogą zajmować to 

stanowisko do końca okresu, 

na jaki zostało ono powierzo-

ne; 

 nauczyciele wykonujący 

w dniu wejścia w życie rozpo-

rządzenia zadania doradców 

metodycznych, którzy nie 

spełniają wymagań określo-

nych w rozporządzeniu, mogą 

wykonywać te zadania do 

końca okresu, na jaki zostały 

one powierzone; 

 w konkursach na stanowisko 

dyrektora publicznej placówki 

doskonalenia, ogłoszonych 

przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia, a także do 

osób wyłonionych w wyniku 

tych konkursów, stosuje się 

przepisy rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 23 kwietnia  

2003r., do końca okresu, na 

jaki następuje powierzenie 

stanowiska dyrektora. 

 

W artykule wykorzystano materiał 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

zaprezentowany w czasie semina-

rium 18-19 listopada 2009r., 

w którym uczestniczyli dyrektorzy 

placówek doskonalenia nauczycie-

li. 

 

 

Alicja Skubacz – konsultant, tre-

ner, w latach 2002-2007  

dyrektor Miejskiego Ośrodka Do-

skonalenia Nauczycieli w Opolu.  
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Piotr Dańkowski 

 

Na podstawie art. 92a ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 

z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 

106, poz. 496), 1 marca 2010r. 

weszło w życie znowelizowane 

rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej o organizacji 

i nadzorowaniu wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej. 

(Tekst ujednolicony Rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać organizato-

rzy wypoczynku dla dzieci i mło-

dzieży szkolnej, a także zasad 

jego organizowania i nadzoro-

wania z dnia 9 grudnia 2009 

roku. ( Dz. U. 2009 nr 218 poz. 

1696)). 

Rozporządzenie określa: 

 

 podmioty, które mogą być 

organizatorami wypoczynku; 

 obowiązki i zadania organiza-

torów wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży szkolnej; 

 zasady zgłaszania wypoczynku 

kuratorowi oświaty właściwe-

mu ze względu na miejsce 

siedziby lub zamieszkania or-

ganizatora, 

 zadania i kwalifikacje kierow-

nika wypoczynki i kadry peda-

gogicznej, 

 kompetencje i obowiązki ku-

ratora oświaty. 

 

W stosunku do przepisów 

uprzednio obowiązującego roz-

porządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 stycznia 

1997 roku w nowo obowiązują-

cym rozporządzeniu wprowa-

dzono następujące zmiany: 

 

 odstąpiono od nazywania po-

szczególnych form wypoczyn-

ku „placówką” i zastąpiono je 

terminem „wypoczynek”. 

 wprowadzono zmianę właści-

wości miejscowej kuratora 

oświaty. Dotyczy ona zgłasza-

nia przez organizatora wypo-

czynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, kuratorowi oświaty 

właściwemu ze względu na 

miejsca siedziby lub zamiesz-

kania organizatora.   

Dotychczas organizator zgłaszał  

kuratorowi oświaty właściwemu 

ze względu na miejsce, w któ-

rym odbywał się wypoczynek. 

 wprowadzono nowe zasady 

zgłaszania przez organizatora 

wypoczynku, w wersji papie-

rowej i elektronicznej /dla 

każdego turnusu oddzielnie/, 

nie później niż 21 dni przed 

terminem rozpoczęcia wypo-

czynku w kraju/w tym małe 

formy/ lub poza granicami 

Polski. 

Małe formy podlegające zgłosze-

niu, to wypoczynek trwający do 

5 dni dla nie więcej niż 25 ucze-

stników/półkolonia, biwak, zlot, 

lato w mieście i inne/, stała licz-

ba dzieci, zatrudniona kadra, 

posiłek.  

Zlikwidowano obowiązek posia-

dania karty kwalifikacyjnej 

obiektu i zastąpiono ją formula-

rzem zgłoszenia wypoczynku. 

 Wprowadzono obowiązek 

zgłaszania wypoczynku zorga-

nizowanego w kraju i poza 

granicami kraju drogą elektro-

niczną poprzez wypełnienie  

formularza on-line zamiesz-

czonego w Internecie. 

 

Organizator wypoczynku w kra- 

ju wypełnia formularz zgłoszenia 

wg wzoru stanowiący załącznik 

nr 1 do w/w rozporządzenia 

w zależności od rodzaju zakwa-

terowania i wraz z załącznikami 

przesyła go drogą elektroniczną 

do Opolskiego Kuratora  

Oświaty. 

Do zgłoszenia wypoczynku zor-

ganizowanego w kraju w wersji 

elektronicznej należy dołączyć 

kserokopie wydanej właścicielo-

wi, zarządcy lub użytkownikowi 

obiektu opinię właściwej miej-

scowo komendy powiatowej 

(miejskiej) Państwowej Straży  

Pożarnej, lub protokołu okreso-

wej kontroli Państwowej Straży  

Pożarnej z uwzględnieniem for-

my wypoczynku, czasu trwania 

i liczby uczestników wypoczyn-

ku, w zakresie spełnienia przez 

obiekt lub teren wymagań prze-

ciwpożarowych.  

W przypadku organizowa-

nia wypoczynku: 

 

 w obiekcie używanym okazjo-

nalnie do wypoczynku należy 

dodatkowo dołączyć szkic 

poszczególnych pomieszczeń 

obiektu, z określeniem ich 

funkcji, zwierający szkic po-

mieszczeń do spania, stołówki 

i pomieszczeń do zajęć wy-

chowawczo-rekreacyjnych 

 w obiekcie bez stałej infra-

struktury, w szczególności 

obozów pod namiotami nale-

ży dodatkowo dołączyć szkic 

sposobu zagospodarowania 

terenu przeznaczonego na 

obóz, zawierający szkic roz-

mieszczenia poszczególnych 

części obozu: mieszkalnej, 

żywieniowej, zespołu służby 

zdrowia, umywalni, ustępów. 

Organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży szkolnej w świetle nowego 

rozporządzenia o jego organizowaniu  

i nadzorowaniu 
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W wersji papierowej organiza-

tor wypoczynku składa: 

 

 wydruk elektroniczny zgło-

szenia wypoczynku, opieczę-

towany i podpisany przez or-

ganizatora, 

 kserokopie dokumentów po-

twierdzających kwalifikacje 

kierownika wypoczynku 

i kadry pedagogicznej, opie-

czętowane za zgodność 

z oryginałem. 

 

Organizator wypoczynku poza 

granicami kraju i wypoczynku 

trwającego do 5 dni dla mniej 

niż 25 osób wypełnia uprosz-

czony formularz wg wzoru za-

łącznik nr 2 ww. rozporządze-

nia i przesyłanie drogą elektro-

niczną do Opolskiego Kuratora 

Oświaty.  

W wersji papierowej składa: 

 

 wydruk elektroniczny zgło-

szenia wypoczynku, opieczę-

towany i podpisany przez or-

ganizatora, 

 kserokopie dokumentów po-

twierdzających kwalifikacje 

kierownika wypoczynku 

i kadry pedagogicznej, opie-

czętowane za zgodność 

z oryginałem. 

 

Określone zostały zadania 

kuratora oświaty w zakre-

sie rejestracji zgłoszonego 

wypoczynku:  

 

 wydawanie zaświadczeń 

o zgłoszeniu wypoczynku 

przez Kuratora Oświaty orga-

nizatorowi wypoczynku odby-

wa się w terminie 7 dni robo-

czych od dnia otrzymania 

zgłoszenia wypoczynku po-

prawionego lub uzupełnione-

go.  

 przesyłania kuratorowi oświa-

ty, państwowemu powiato-

wemu inspektorowi  sanitar-

nemu i komendantowi powi-

atowemu/miejskiemu/ Pań-

stwowej Straży  Pożarnej wła-

ściwym ze względu na miejsce 

lokalizacji wypoczynku, wersji  

elektronicznej zgłoszonego 

wypoczynku wraz z załączni-

kami, 

 podawania do publicznej wia-

domości informacji o wyda-

nych  zaświadczeniach o zgło- 

szeniu wypoczynku poprzez 

umieszczenie w publicznej 

bazie, 

  nadzór nad przygotowaniem 

zgłoszonego wypoczynku 

i prowadzeniem wypoczynku.  

 

Nowe uregulowania praw-

ne zobowiązują organizato-

rów do: 

 

 zgłaszania organizacji wypo-

czynku organizowanego 

w kraju lub poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej 

w okresie ferii letnich i zimo-

wych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, nie później niż 21 

dni przed terminem jego roz-

poczęcia, 

 poinformowania na piśmie 

Opolskiego Kuratora Oświa-

ty o zmianach okoliczności 

objętych zgłoszeniem wypo-

czynku (dane organizatora, 

kierownika, kadry wycho-

wawczej, uczestników, czasu 

trwania) lub załącznikami, 

 posiadania dokumentacji po-

świadczającej kwalifikacje kie-

rownika wypoczynku oraz 

wychowawców (lub wolunta-

riuszy), 

 dostarczenia kierownikowi 

kopii dokumentacji poświad-

czającej kwalifikacje pracow-

ników lub woluntariuszy 

w celu posiadania ich podczas 

trwania wypoczynku. 

 

Aktualnie wymagana jest 

dokumentacja potwierdza-

jąca kwalifikacje kierownika 

wypoczynku i kadry peda-

gogicznej. 

Kierownik wypoczynku musi 

posiadać: 

 

 świadectwo pracy potwier-

dzające co najmniej 3-letni 

staż pracy opiekuńczo-

wychowawczej lub dydak-

t y c zno -w ych ow aw cz e j , 

w oparciu o umowę o pracę, 

 zaświadczenie o ukończonym 

kursie instruktażowym dla 

kierowników wypoczynku 

wraz z programem kursu lub 

zaświadczenie o pełnieniu 

funkcji kierowniczej w szko- 

łach lub placówkach nadzo- 

rowanych przez kuratora 

oświaty. 

 

Obowiązek posiadania zaświad-

czenia o ukończonym kursie in-

struktażowym dla kierowników 

wypoczynku nie dotyczy osób 

zajmujących stanowisko kie-

rownicze  w szkołach i placów-

kach nadzorowanych przez ku-

ratora oświaty.  

 

Pracownicy pedagogiczni 

i woluntariusze. 

 

Potwierdzeniem wymaganych 

kwalifikacji pracowników peda-

gogicznych jest posiadanie jed-

nego z wymienionych wyżej do-

kumentów: 

 

 zaświadczenia o zatrudnieniu 

nauczyciela,  

 zaświadczenie o ukończonym 

kursie dla wychowawców 

wraz z realizowanym  na 

kursie programem,  

 legitymacja  instruktorska lub 

trenerska sportowa, 

 uprawnienia przodownika tu-

rystyki kwalifikowanej lub in-

struktora PTTK. 

 

 

 

 

Piotr Dańkowski jest starszym 

wizytatorem Kuratorium Oświaty 

w Opolu. 
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W drugim kwartale br. Woje-

wódzki Urząd Pracy w Opolu 

ogłosi większość konkursów dla 

projektów edukacyjnych w ra-

mach Priorytetu IX Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Aby nie stracić szansy na sko-

rzystanie z dotacji unijnych war-

to dobrze przemyśleć swój pro-

jekt. 

 

Program, projekt i wniosek 

o dotację 

 

Przystępując do myślenia o pro-

jekcie musimy sobie uświado-

mić, że wniosek  nie jest tym 

samym, co projekt. Wniosek 

o dotację jest to nasza oferta 

dla potencjalnego dysponenta 

środków. Aby dobrze przygoto-

wać wniosek trzeba najpierw 

stworzyć Projekt – czyli okre-

ślone w czasie przedsięwzięcie, 

podjęte na rzecz rozwiązania 

problemu. Z kolei Program to 

opis wszystkich działań, jakie 

podejmie beneficjent w odnie-

sieniu do danego typu proble-

mu. 

Na co dzień każdy z nas ma do 

czynienia z projektami, choć nie 

zawsze sobie to uświadamia. 

I tak w rzeczywistości szkolnej 

projektem może być zorganizo-

wanie wycieczki dla młodzieży 

lub przygotowanie cyklu lekcji 

poświęconych wybranemu za-

gadnieniu.  

Należy sobie jednak zdać spra-

wę, że każdy projekt jest inny, 

nawet jeśli skierowany jest do 

podobnej grupy odbiorców 

i podejmuje się rozwiązania 

podobnych problemów. 

 

Planowanie projektu 

 

Aby napisać dobry projekt 

trzeba najpierw go zaplano-

wać. I chociaż wiele osób baga-

telizuje ten etap pracy nad pro-

jektem, uważając go za stratę 

czasu, to jednak brak planowa-

nia, wcześniej czy później może 

nie przynieść oczekiwanych 

efektów. W planowaniu projek-

tu musimy przede wszystkim 

sami uporządkować nasz sposób 

myślenia na temat danego pro-

blemu i znaleźć sposób jego 

rozwiązania. Planowanie zmusza 

nas do myślenia o przyszłości, 

dlatego podczas realizacji pro-

jektu wystąpi mniej sytuacji, 

które będą nas zaskakiwać. Po-

nadto planowanie pomoże nam 

ustalić kolejny krok, dzięki cze-

mu lepiej skontrolujemy nasze 

działania, bo będą one bardziej 

spójne i konsekwentne. Dlatego 

planując projekt odpowiedzmy 

sobie na pytania: 

 Co trzeba zrobić? 

 Dla kogo? 

 Kiedy i jak należy to zrobić? 

 Kto powinien to zrobić? 

 Z jakiego programu, działania 

lub poddziałania skorzystać? 

 Czym zainteresować naszego 

sponsora, czyli co zrobić, żeby 

nasz projekt zwrócił uwagę 

osoby oceniającej? 

 

Tworzenie projektu krok po 

kroku 

 

Na początek pomoże nam wła-

ściwie przeprowadzona analiza 

problemu. Należy sobie odpo-

wiedzieć na pytanie, jaki to pro-

blem i gdzie występuje? Jaki jest 

wpływ problemu na potencjal-

nych beneficjentów i  ich środo-

wisko, obszar działania. Problem 

wcale nie musi oznaczać sytuacji 

skrajnie złej dla określonej gru-

py beneficjentów. Problemem 

może być coś, co nie funkcjonu-

je w lepszy sposób. Np. brak 

w danej szkole językowych zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i mło-

dzieży lub przeciwnie w szkole 

mogą takie zajęcia być realizo-

wane, ale frekwencja na nich 

jest bardzo niska. Dlatego trze-

ba znaleźć (np. dzięki projekto-

wi) rozwiązania, które spowo-

dują, że zajęcia takie będą reali-

zowane, bo jest na nie duże 

zapotrzebowanie ze strony 

uczniów i ich rodziców lub nale-

ży zmienić sposób ich organizo-

wania czy  realizowania tak, aby 

wzbudzić zainteresowanie nimi. 

Może się okazać, że uczniowie 

i ich rodzice bardzo chcą, aby 

pozalekcyjne zajęcia językowe 

były realizowane w szkole, ale 

godziny w jakich są prowadzone 

(najczęściej na 9 lub co gorsze 

na 10 jednostce lekcyjnej) koli-

dują np. z dojazdami uczniów do 

domu po zajęciach. Planując 

projekt trzeba wziąć wszystko 

pod uwagę, tak aby skutecznie 

uderzyć w sedno problemu 

i odpowiedzieć na rzeczywiste 

potrzeby czy niedogodności 

beneficjentów. Ważną częścią 

tworzenia projektu jest uza-

sadnienie jego realizacji.  

Tej części wypada poświęcić 

więcej czasu, aby już na samym 

początku przekonać eksperta 

oceniającego nasz projekt 

o słuszności przyznania nam 

dotacji unijnej na realizację pla-

nowanego przez nas przedsię-

wzięcia. Stąd w uzasadnieniu nie 

powinno zabraknąć takich od-

niesień jak: 

 wskazanie beneficjentów (np. 

grupy uczniów) i instytucji 

(np. liczba szkół) objętych 

wsparciem, 

 przedstawienie krótkiej cha-

rakterystyki działań zaplano-

wanych i adekwatnych dla 

grupy beneficjentów 

 wskazanie rezultatów, jakie 

zamierzamy osiągnąć. 

Projekty unijne POKL szansą dla edukacji 
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Jak zredagować uzasadnie-

nie, aby było przekonujące 

i pokazywało rzeczywisty 

problem, który chcemy 

rozwiązać lub którego skalę 

chcemy częściowo zmniej-

szyć? 

Ważne jest, by odnieść się do 

tego, co mierzalne, a zatem do 

danych liczbowych, które 

w racjonalny sposób naświetlą 

nam natężenie problemu. Dane 

takie można pozyskać w samej 

szkole (np. odnieść się można 

do wyników ze sprawdzianu po 

szkole podstawowej, próbnego 

egzaminu gimnazjalnego lub 

maturalnego, do analiz przepro-

wadzanych przez nauczycieli na 

tzw. „starcie” i „na mecie”). 

Można je pozyskać w Urzędzie 

Gminy lub z innych źródeł np. 

z Opolskiego Obserwatorium 

Rynku Pracy dostępnego na 

stronie www.wup.opole.pl - 

gdzie odnajdziemy interesujące 

nas fakty liczbowe na temat 

edukacji i rynku pracy. Przydat-

ne też mogą okazać się opraco-

wania MEN-u dostępne na stro-

nie www.men.gov.pl. Trzeba 

jednak mieć na uwadze, że mu-

simy scharakteryzować sytuację 

lokalną – miejsce, gdzie będzie 

realizowany projekt, aby fakty 

liczbowe nie były typowe dla 

podobnych problemów wystę-

pujących w całej Polsce, lecz 

charakterystyczne dla konkret-

nego środowiska, do którego 

adresowany jest nasz projekt.  

 

Beneficjenci projektu  

 

Kiedy tworzymy projekt, wiemy 

dla kogo to robimy, np. dla 

uczniów szkół gimnazjalnych lub 

uczniów uczęszczających do 

szkół zawodowych. Jednak wie-

dza ta jest zbyt ogólna, a chodzi 

o to, aby  jak najlepiej doprecy-

zować charakterystykę grupy, 

do której chcemy skierować 

nasze wsparcie. Podczas rekru-

tacji do projektu możemy 

uwzględnić takie kryteria jak: 

sytuacja materialna, miej-

sce zamieszkania, przyna-

leżność do mniejszości na-

rodowych, zainteresowania, 

problemy z dojazdem na 

zajęcia pozalekcyjne orga-

nizowane w miastach (przy 

założeniu, że projekt jest 

przeznaczony dla grup za-

mieszkujących tereny wiej-

skie), brak uprawnień na-

uczycieli do nauczania dru-

giego przedmiotu w sytu-

acji niżu demograficznego. 

 

Cel projektu 

 

Powinien być szczegółowo 

sformułowany, aby każdy mógł 

go zrozumieć i dowiedzieć się, 

co chcemy osiągnąć. Ponadto 

musi być mierzalny – czyli 

odnosić się do liczb, aby eks-

pert został przekonany, że je-

steśmy w stanie go osiągnąć, 

trafny, czyli wynikać z przed-

stawionych wyżej analiz, być 

odpowiedzią na faktyczne pro-

blemy, służący ich rozwiązaniu 

oraz realistyczny – możliwy 

do osiągnięcia w określonym 

czasie i przy udziale określo-

nych środków. 

Przykładem nieprawidłowego 

celu jest taki, który przedstawia 

środek do jego osiągnięcia (np. 

przeszkolenie…., objęcie wspar-

ciem…., pomoc…), w którym 

nie odnosimy się do liczb ani 

zasięgu czasowego: Udzielenie 

wsparcia dla uczniów objętych 

projektem. 

Dobrze sformułowany cel może 

brzmieć następująco: Uzyskanie 

na koniec roku szkolnego 2010/-

2011  wyższych wyników ze zna-

jomości języków obcych w stosun-

ku do wyników „na starcie” przez 

60 uczniów zamieszkujących te-

ren Gminy xyz. 

Warto zapamiętać, że dobrze 

sformułowany cel to jedno zda-

nie pokazujące istotę celu. 

Rezultaty projektu 

 

Mogą być twarde i miękkie, 

przy czym te drugie (miękkie) 

nie powinny oznaczać czegoś, 

czego nie da się zmierzyć. Pod-

czas pisania projektu powinni-

śmy się trzymać zasady, że 

wszystko to, o czym piszemy 

musi być mierzalne nawet po-

ziom satysfakcji jaki osiągnie 

konkretna liczba uczniów po 

projekcie (można ten miękki 

rezultat zweryfikować mierząc 

poziom satysfakcji uczniów np. 

przeprowadzając ankietę przed 

projektem po nim) 

 

Wskaźniki 

 

Aby cele i rezultaty zostały do-

brze zapisane należy pokazać 

ich mierzalność, a do tego po-

trzebne nam są wskaźniki. Do-

brze określone dla projektu 

wskaźniki to takie, które: 

 są adekwatne do celu/

rezultatu 

 precyzyjne, 

 wiarygodne, 

 sprawdzalne, 

 ukierunkowane na czas – 

możliwe do zmierzenia 

w określonym czasie, 

 dostępne (łatwe do wygene-

rowania, nie sprawiające 

trudności z wprowadzeniem 

ich do systemu monitorowa-

nia) 

Pisząc projekt musimy odnieść 

się do 3 typów wskaźników: 

produktu czyli podać liczbę  

produktów powstałych w wyni-

ku podejmowanych działań, np. 

liczbę uczniów kończących zaję-

cia pozalekcyjne z angielskiego, 

liczbę nauczycieli objętych stu-

diami podyplomowymi, liczbę 

godzin studiów ogółem 

i w przeliczeniu na 1 osobę; 

rezultatu, który mierzy efekt 

wynikający z realizowanych 

w ramach projektu działań, np. 

liczba uczniów, którzy osiągną 

wyższe wyniki w nauce języka 

angielskiego na zakończenie 

projektu, liczba nauczycieli, 

którzy uzyskają uprawnienia do 

nauczania drugiego przedmiotu.  

http://www.wup.opole.pl
http://www.men.gov.pl
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Ostatni wskaźnik - oddziały-

wania, dotyczy korzyści, które 

mogą zostać dostrzeżone 

w trakcie projektu lub po nim, 

np. liczba uczniów, którzy po 

zakończeniu projektu lub 

w jego trakcie uzyskają znajo-

mość języka angielskiego na 

poziomie x, liczba nauczycieli, 

którzy dzięki udziałowi w pro-

jekcie zdobędzie zatrudnienie 

pomimo niżu demograficznego. 

Najczęściej popełnianym błę-

dem podczas formułowania ww. 

wskaźników jest mylenie wskaź-

nika produktu ze wskaźnikiem 

rezultatu. 

 

Działania 

 

Projektodawca powinien zdefi-

niować działania, jakie zamierza 

zrealizować, aby osiągnąć zapla-

nowany cel. Mogą to być konfe-

rencje, seminaria, szkolenia lub 

wydanie i upowszechnienie pu-

blikacji. Dokładnie należy okre-

ślić,  kto i w jakiej liczbie będzie 

adresatem poszczególnych 

form. Działania muszą być opi-

sane szczegółowo, tak by mogły 

być zrozumiałe z jednej strony, 

a z drugiej, by można było od-

nieść się (podczas sprawdzania 

wniosku) do racjonalności  wy-

datków. Należy pamiętać, że 

obok zadań merytorycznych 

należy uwzględnić zadania zwią-

zane z zarządzaniem, monitoro-

waniem, rozliczeniami finanso-

wymi projektu. 

 

Harmonogram 

 

To zestawienie wszystkich dzia-

łań przewidzianych w projekcie 

w układzie czasowym z zazna-

czeniem osób za nie odpowie-

dzialnych. 

 

Budżet 

 

Musi dokładnie odzwierciedlać 

wszystkie działania zaprezento-

wane wcześniej tylko, że zapisa-

ne „językiem liczb”. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na 

to, aby w budżecie nie znalazły 

się żadne koszty, które nie wy-

nikają z wcześniej przedstawio-

nych zapisów w projekcie. Pra-

ce nad budżetem należy rozpo-

cząć od przekopiowania wszyst-

kich zadań z harmonogramu.  

Podczas pracy nad projektem 

zachęcam do skorzystania 

z  „Podręcznika przygotowania 

wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach POKL”,  

który dostępny jest wraz 

z wszystkimi dokumentami 

i opracowaniami potrzebnymi 

do sporządzenia wniosku na 

stronie Wojewódzkiego Urzę-

du Pracy www.pokl.opole.pl. 

Warto też na bieżąco śledzić 

informacje umieszczane na tej 

stronie, aby tematyka projek-

tów stała się nam coraz bliższa. 

 

Iwona Tkacz jest starszym in-

spektorem w Kuratorium Oświaty 

w Opolu. 

System Informacji Oświatowej 

(założenia do nowej wersji programu) 

Ireneusz Podolak 

 

Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej przygotowuje projekt 

ustawy zmieniającej zasady or-

ganizacji i działania systemu 

informacji oświatowej – SIO. 

W wyniku konsultacji społecz-

nych (m. in. przeprowadzonej 

ankiety na temat funkcjonowa-

nia aktualnie obowiązującego 

SIO) zebrano wiele uwag. 

 

Postęp techniczny w dzie-

dzinie gromadzenia danych 

w systemach teleinformatycz-

nych, jaki nastąpił od 2005 r., 

spowodował, że rozwiązania 

dotyczące organizacji i zasad 

działania SIO zawarte w obo-

wiązującej ustawie w istotny 

sposób ograniczają korzystanie 

z możliwości, jakie stwarzają 

nowoczesne technologie gro-

madzenia danych w systemach 

teleinformatycznych. W konse-

kwencji, ograniczone funkcje 

SIO powodują, że obecny SIO 

jest narzędziem nie tylko nie-

efektywnym z punktu widzenia 

prowadzenia polityki edukacyj-

nej państwa, podnoszenia jako-

ści i upowszechniania edukacji 

oraz usprawniania finansowania 

zadań oświatowych, ale również 

jest narzędziem niewychodzą-

cym naprzeciw współczesnym 

potrzebom zarządzania oświatą 

na poziomie lokalnym, regional-

nym i krajowym.  

 

Należy podkreślić, że no-

woczesne narzędzia analityczne 

w obecnym stanie rozwoju 

technologicznego są podstawo-

wymi instrumentami służącymi 

do zdobywania wiedzy niezbęd-

nej do prowadzenia efektywnej 

polityki edukacyjnej na pozio-

mie centralnym, regionalnym 

i lokalnym. 

Odpowiednie narzędzia 

analityczne umożliwiłyby ponad-

to organom prowadzącym 

i kuratorom oświaty skuteczną 

weryfikację poprawności da-

nych wprowadzonych do SIO 

http://www.pokl.opole.pl
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przez szkoły i placówki.   

Odpowiednie narzędzia 

analityczne umożliwiłyby ponad-

to organom prowadzącym 

i kuratorom oświaty skuteczną 

weryfikację poprawności da-

nych wprowadzonych do SIO 

przez szkoły i placówki. 

W związku z brakiem narzędzi 

analitycznych, w obecnym SIO 

przetwarzane są dane nie tylko 

nieaktualne, ale także obarczo-

ne wysokim ryzykiem błędu. 

Stosowanie obecnego mechani-

zmu weryfikacji prawdziwości 

danych wiąże się bowiem każ-

dorazowo z czynnością wpro-

wadzenia przez uprawnione 

podmioty poprawek, a następ-

nie powstaje konieczność po-

nownego przesłania ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty 

i wychowania pełnego zbioru 

danych zgodnie z wieloszcze-

blowym sposobem ich przeka-

zywania. Weryfikacja zgroma-

dzonych danych oraz korygo-

wanie wykrytych błędów jest 

więc skomplikowane czaso-

chłonne. 

 

Obowiązujące regulacje 

prawne określające organizację 

i zasady działania SIO nie dają 

możliwości skutecznego kon-

trolowania kompletności zbie-

ranych danych. System nie jest 

wyposażony w efektywne na-

rzędzia sprawdzania, czy 

wszystkie szkoły i placówki do-

starczyły do SIO zestawienia 

zbiorcze. W praktyce nie moż-

na stwierdzić czy szkoła lub 

placówka oświatowa, która nie 

p r z e k a z a ł a  z e s t aw i e n i a 

zbiorczego została zlikwidowa-

na, czy też nie wywiązuje się 

z nałożonych na nią obowiąz-

ków związanych z funkcjonowa-

niem SIO. 

 

Ważnym ograniczeniem 

obecnego SIO, mającym swoje 

źródło w regulacjach ustawy 

oraz rozwiązaniach technicz-

nych, jest brak możliwości 

współpracy SIO z innymi syste-

mami informatycznymi admini-

stracji publicznej (PESEL, RE-

GON, TERYT), co jest przyczy-

ną wielu niedokładności i błę-

dów w gromadzonych danych, 

których bez współpracy i wy-

miany danych z tymi systemami 

nie można wyeliminować. 

Założenia dotyczące zasad dzia-

łania i organizacji „Nowego 

SIO” – przewiduje się, że usta-

wa wejdzie w życie dnia 

1 stycznia 2012 r. 

 

SIO będzie bazą danych 

prowadzoną w trybie on-line. 

Podmioty prowadzące bazy 

danych oświatowych obowiąza-

ne będą do prowadzenia tych 

baz za pomocą oprogramowa-

nia zgodnego z wymaganiami 

określonymi w przepisach 

o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zada-

nia publiczne. Minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania 

stworzy warunki techniczne do 

wprowadzania, modyfikowania 

oraz aktualizowania danych 

w systemie SIO przy użyciu 

udostępnionego nieodpłatnie 

własnego oprogramowania 

(programu komputerowego 

SIO) lub nieodpłatnego ogólno-

dostępnego oprogramowania 

(przeglądarki internetowej ) lub 

oprogramowania komercyjnego 

nabywanego dobrowolnie przez 

u ż yt kown ików  s y s t emu , 

z uwzględnieniem zasady rów-

nego traktowania różnych plat-

form systemowych. 

 Przyjmuje się, że w celu ra-

cjonalnego wydatkowania 

ś r o d k ów  pu b l i c z n y ch , 

w przypadku niewielkiego 

zainteresowania korzystaniem 

z udostępnionego nieodpłat-

nie własnego oprogramowa-

nia (programu komputerowe-

go SIO) dopuszczalne jest 

zakończenie rozwoju tego 

oprogramowania i traktowa-

nie przeglądarki internetowej 

łączącej się z systemem SIO 

on-line jako rozwiązania pod-

stawowego. 

 Dane będą wprowadzane do 

SIO elektronicznie, w trybie 

on-line, przez określone pod-

mioty, w określonych termi-

nach. 

 W ramach nowego SIO 

utworzony zostanie rejestr 

publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół, zakładów 

ksz t a ł cen i a  nauczyc ie l i 

i placówek oświatowych – 

Rejestr Placówek Oświato-

wych, dalej „RPO”. 

 Dane w SIO będą agregowa-

ne automatycznie przez sys-

tem na podstawie poszczegól-

nych informacji zawartych 

w rekordach dzieci, uczniów 

i słuchaczy, rekordach nauczy-

cieli oraz w RPO. 

 SIO będzie wyposażony 

w narzędzia analityczne, tj. 

zawierające tzw. raporty pre-

definiowane, zbudowane 

w odpowiedzi na obecne po-

trzeby użytkowników syste-

mu, a zastosowane technolo-

gie teleinformatyczne pozwo-

lą na ich rozwój i modyfikację 

(tzw. raporty ad hoc). 

 W SIO gromadzone będą 

dane o poszczególnych dzie-

ciach, uczniach i słuchaczach 

w postaci odrębnych rekor-

dów. Rekord dziecka, ucznia 

i słuchacza zakłada ta placów-

ka, w której wobec dziecka 

po raz pierwszy podejmowa-

ne są określone działania 

przewidziane systemem 

oświaty. Placówki, do których 

dziecko kolejno uczęszcza 

w związku z jego indywidual-

ną ścieżką edukacyjną, wpro-

wadzają do SIO aktualizacje 

danych dotyczących danego 

dziecka oraz nowe dane, któ-

re są dopisywane do rekordu 

danej osoby. 

 Dane o poszczególnych na-

uczycielach, wychowawcach 

i innych pracownikach peda-

gogicznych gromadzone będą 

w SIO w postaci odrębnych 

rekordów. 
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 Rekord nauczyciela, wycho-

wawcy lub innego pracownika 

pedagogicznego zakłada ta 

placówka, która po raz pierw-

szy nawiązuje stosunek pracy 

z danym nauczycielem, wy-

chowawcą lub pracownikiem. 

Placówki, które kolejno, 

w związku z rozwojem karie-

ry zawodowej danego na-

uczyciela, wychowawcy lub 

innego pracownika pedago-

gicznego nawiązują z nim sto-

sunek pracy, wprowadzają do 

SIO aktualizacje dotyczących 

danych danego nauczyciela, 

wychowawcy lub pracownika 

oraz nowe dane, które są 

dopisywane do rekordu danej 

osoby. 

 Dane bieżące wprowadzane 

są do SIO w terminie 7 dni 

od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana w stanie faktycznym. 

Są to wszystkie dane wymie-

n i o n e  w  p r o j e k c i e , 

z wyjątkiem tych, których 

termin wprowadzania został 

określony w projekcie ina-

czej, tj. według stanu na dzień 

30 września za poprzedni rok 

szkolny albo za poprzedni rok 

kalendarzowy, zgodnie z art. 

30a ust. 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. - Karta Na-

uczyciela. Natomiast terminy 

wprowadzania danych wyni-

kających ze zmian organiza-

cyjnych związanych z począt-

kiem i zakończeniem roku 

szkolnego oraz danych zbior-

czych o działalności szkół 

i placówek oświatowych, bę-

dą różne. 

 Każdy podmiot wprowadzają-

cy dane do systemu jest jed-

nocześnie uprawniony do 

dostępu do wprowadzanych 

przez siebie danych i stwarza 

gwarancje ochrony danych 

zgodnie z  ustawą z dnia 

z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobo-

wych. 
 Do dostępu do danych zgro-

madzonych w SIO są upraw-

nione organy prowadzące 

szkoły lub placówki oświato-

we oraz organy sprawujące 

nadzór pedagogiczny – 

z wyłączeniem danych oso-

bowych dzieci, uczniów, słu-

chaczy, wychowanków, na-

uczycieli, wychowawców 

i innych pracowników peda-

gogicznych, wprowadzanych 

w szkołach i placówkach 

oświatowych, wobec których 

organy te pełnią określone 

funkcje zgodnie z ustawą 

z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty. Central-

na Komisja Egzaminacyjna 

i okręgowe komisje egzami-

nacyjne są uprawnione do 

dostępu do określonych da-

nych o uczniach oraz nauczy-

cielach w SIO, które są nie-

zbędne ze względu na organi-

zację i przeprowadzanie 

sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych. Minister wła-

ściwy do spraw oświaty 

i wychowania jest uprawnio-

ny do dostępu do wszystkich 

danych w SIO – z wyłącze-

niem danych osobowych.  

 Zbiorcze raporty generowa-

ne na podstawie zebranych 

danych w SIO będą jawne. 

 Przewiduje się ustalenie pro-

cedury potwierdzania wpro-

wadzonych danych do SIO. 

Każde potwierdzenie będzie 

rejestrowane przez system, 

co umożliwi właściwym orga-

nom bieżący nadzór nad wy-

konywaniem tego zadania. 

 Osobą upoważnioną do 

wprowadzania danych do 

SIO, na podstawie ustawy, 

będzie kierownik jednostki 

wprowadzającej dane do SIO. 
Przewiduje się możliwość 

upoważnienia przez kierowni-

ka jednostki innego pracowni-

ka do wprowadzania danych. 

Osoba wprowadzająca dane 

ponosi osobistą odpowie-

dzialność za rzetelność 

i aktualność wprowadzonych 

danych. Upoważnienie innego 

pracownika nie zastępuje od-

powiedzialności kierownika 

jednostki. Wprowadzenie 

danych do SIO przez kierow-

nika jednostki (lub osobę 

przez niego upoważnioną) 

będzie równoznaczne z po-

twierdzeniem przez niego 

zgodności tych danych ze 

stanem faktycznym i doku-

mentacją jednostki. Raz 

w roku, według stanu na 

dzień 30 września, dla celów 

statystyki publicznej oraz nali-

czenia części oświatowej sub-

wencji ogólnej, organy prowa-

dzące szkoły i placówki 

oświatowe potwierdzają po-

prawność danych wprowa-

dzonych przez kierowników 

szkół i placówek, poprzez ich 

porównanie z danymi uzyska-

nymi w związku ze sprawo-

waniem funkcji nadzorczych. 

Przewiduje się, że organy 

prowadzące będą potwier-

dzać dane wprowadzone do 

SIO (według stanu na 30 

września) do dnia 31 paź-

dziernika każdego roku. 

 Dane zgromadzone w SIO 

podlegają archiwizacji. Pod-

stawową zasadą będzie archi-

wizacja danych według stanu 

na ostatni dzień każdego mie-

siąca. 

 W projektowanej ustawie 

znajdą się przepisy zawierają-

ce sankcję karną za nieprze-

kazywanie danych albo prze-

kazywanie danych niezgod-

nych z prawdą (grzywna na-

kładana w trybie przepi- 

sów Kodeksu postępowania 

w sprawach o wykroczenia). 

 

W artykule wykorzystano materiał 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z dnia 9.11.2009r. pt. „Projekt 

założeń projektu ustawy o SIO...”) 

 

Ireneusz Podolak 

jest starszym wizytatorem 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Halina Pilarz 
 

W 2010 roku mija 5 lat od 

wprowadzenia do szkół w pań-

stwach Unii Europejskiej Akcji 

eTwinning,  a następnie progra-

mu eTwinning, który jest czę-

ścią programu edukacyjnego 

Unii Europejskiej “Uczenie się 

przez całe życie”. Koordynowa-

niem działań związanych z reali-

zacją ww. programu w Polsce 

zajmuje się Narodowe Biuro 

Kontaktowe Programu eTwin-

ning przy Fundacji Rozwoju Sys-

temu Edukacji z siedzibą 

w Warszawie. Program eTwin-

ning to europejska współpraca 

przedszkoli, szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych w Europie za po-

średnictwem platformy do wy-

miany informacji oraz z użyciem 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  Zapewnia 

nauczycielom przestrzeń wirtu-

alną i wsparcie organizacyjne, 

w celu znalezienia szkół part-

nerskich  w krajach europej-

skich i realizacji wspólnych pro-

jektów. Do tych celów służą 

m.in. strony internetowe pro-

gramu: www.etwinning.pl oraz 

www.etwinning.net. Po reje-

stracji szkoły w programie na 

platformie eTwinning uzyskuje 

się dostęp do przestrzeni wirtu-

alnej, gdzie znajduje się wiele 

narzędzi ICT służących m.in. do 

znalezienia partnera oraz do 

realizacji projektu. W realizo-

wanych projektach wykorzysty-

wane są różnorodne narzędzia 

i techniki ICT: poczta elektro-

niczna, video, Power Point, ob-

razki i rysunki, publikacje inter-

netowe, czat, forum, MP3, wi-

deokonferencje,  inne środowi-

ska wirtualne. 

Celem programu jest promo-

wanie doskonalenia zawodowe-

go nauczycieli, rozwijanie kom-

petencji technicznych, języko-

wych i interkulturowych 

uczniów i nauczycieli oraz 

wprowadzenie wymiaru euro-

pejskiego do programu naucza-

nia. Program cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród pol-

skich szkół, które, według staty-

styk z czerwca 2009 r., stano-

wią ponad 12% zarejestrowa-

nych na portalu eTwinning 

szkół. Ponad 13% realizowanych 

projektów to projekty z udzia-

łem polskich szkół. 

Obecnie w województwie 

opolskim zarejestrowanych jest 

224 szkół wszystkich typów, w 

tym realizowanych jest 151 

projektów. Szkoły z naszego 

regionu były wielokrotnie na-

gradzane w konkursach ogólno-

polskich i uzyskiwały odznaki 

jakości zarówno krajowe jak 

i europejskie. W pięciu edy-

cjach konkursu „Nasz projekt e 

Twinning” nagrody bądź wyróż-

nienia, w poszczególnych kate-

goriach wiekowych otrzymały 

następujące szkoły z wojewódz-

twa opolskiego. 

Zespół Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w Opolu; 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 8 im. Gustawa Morcinka 

w Opolu; 

Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. Kazi-

mierza Gzowskiego w Opolu; 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. K. Malczewskiego 

w Strzelcach Opolskich; 

Gimnazjum w Otmuchowie; 

Ważnym osiągnięciem szkół re-

alizujących projekty jest uzyska-

nie Odznaki Jakości. Jest ona 

przyznawana wybitnym projek-

tom eTwinning i oznacza osią-

gnięcie określonego krajowego 

i europejskiego standardu. Ist-

nieją dwie  kategorie tych na-

gród jakościowych: Krajowa 

Odznaka eTwinning oraz Euro-

pejska Odznaka eTwinning. 

Europejską Odznaką Jakości 

mogą się poszczycić następujące 

szkoły województwa opolskie-

go: 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 8 w Opolu (nagrodzono 

3 projekty); 

Zespół Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w Opolu 

(nagrodzono 2 projekty); 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

n y c h  w  D o b r o d z i e n i u 

(nagrodzono 2 projekty); 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Naroku (nagrodzono 1 pro-

jekt); 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Prószkowie (nagrodzono 

1 projekt); 

Zespół Szkół Zawodowych 

w Strzelcach Opolsk ich 

(nagrodzono 1 projekt); 

Za przykład dobrej praktyki 

może służyć projekt realizowa-

ny w roku szkolnym 2007/2008 

przez Zespół Szkól Zawodo-

wych im. Stanisława Staszica 

w Opolu pod tytułem „Niebo 

nad moim miastem”, którego 

koordynatorkami były: Izabela 

Kołodziejczyk i Ilona Olchawa. 

Projekt zajął 2 miejsce w ogól-

nopolskim konkursie „Nasz 

projekt eTwinning – IV edycja 

2008 r.” w kategorii wiekowej 

16 – 19 lat”. Projekt realizowa-

ny był ze szkołą partnerską 

z Portugalii. W jego ramach na-

wiązano współpracę z Uniwer-

sytetem Opolskim. 
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5 lat programu e Twinning w Polsce  

i w województwie opolskim 

http://www.etwinning.pl/
http://www.etwinning.net/
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Uczniowie nie tylko poznawali 

zagadnienia związane z projek-

tem: prowadzili obserwacje 

nieba, wyszukiwali informacje, 

stworzyli profesjonalną stronę 

internetową projektu ale także 

poszerzali i pogłębiali wiadomo-

ści z astronomii, fizyki, matema-

tyki, historii, języka ojczystego, 

geografii, języka angielskiego 

i technologii informacyjnej. 

Trafnym podsumowaniem pro-

jektu „Niebo nad moim mia-

stem” może być wypowiedź 

koordynatora „Znaleźliśmy jed-

ną wspólną przestrzeń – bez 

granic, celników, dla wszystkich – 

NIEBO NAD NASZYMI GŁOWA-

MI, które jest prawie identyczne 

dla wszystkich (może słońce 

wschodzi wcześniej, zachodzi 

później) ale gwiazdy widzimy te 

same” 

Na uwagę zasługują także dzia-

łania podejmowane przez Pu-

bliczną Szkołę Podstawową nr 8 

w Opolu, która zrealizowała już 

5 projektów a obecnie realizuje 

kolejne 3, w tym także w kla-

sach młodszych. Jak podkreślają 

koordynatorki projektów: Ewa 

Górnicka i Bronisława Niespor 

ważną cecha projektów było 

kształcenie motywacji do zdoby-

wania wiedzy, dzieci uczyły korzy-

stać  się z różnych źródeł wiedzy. 

Dzięki realizacji projektu ucznio-

wie w atrakcyjny sposób doskona-

lili umiejętność czytania ze zrozu-

mieniem, poznawali obyczaje 

kraju partnerskiego, zapoznawali 

się z różnymi środkami komunika-

cji dostępnymi we współczesnym 

świecie, uczyli się żyć w społeczeń-

stwie informacyjnym, używali mul-

timedialnych programów użytko-

wych. Ponadto – jak podkreślają 

koordynatorzy – tak współpra-

ca to dokonała możliwość wy-

korzystania umiejętności języ-

kowych uczniów.  

Podsumowując, należy stwier-

dzić, że Program eTwinning 

doskonale motywuje do nauki 

języków obcych oraz innych 

przedmiotów w zależności od 

tematu projektu. Pozwala na 

nawiązanie współpracy pomię-

dzy szkołami w różnych krajach 

Europy bez ponoszenia kosz-

tów, gdyż wystarczy pracownia 

komputerowa z dostępem do 

Internetu. Niewątpliwą zaletą 

programu jest możliwość udzia-

łu szkół w corocznych konkur-

sach z atrakcyjnymi i wartościo-

wymi  nagrodami oraz wyjazdy 

dyrektorów i nauczycieli na 

Warsztaty Doskonalenia  Za-

wodowego, seminaria kontak-

towe i konferencje międzynaro-

dowe. Ogólnopolskie prioryte-

towe działania przewidziane 

w 2010 r. to m.in. budowanie 

społeczności eTwinning, włą-

czenie kolejnych nauczycieli 

z zarejestrowanych szkół, do-

skonalenie zawodowe (learning 

events, groups), promowanie 

eTwinning wśród dyrektorów 

szkół. 

Zachęcamy wszystkich nauczy-

cieli do aktywnego włączenia do 

Programu eTwinning, ponieważ 

pozwala on na urozmaicenie 

pracy dydaktycznej, wprowa-

dzenia innowacji oraz zwiększe-

nia aktywności uczniów. Pozwa-

la także na rozwijanie kompe-

tencji komunikacyjno- informa-

cyjnych oraz językowych co jest 

bardzo ważne w obecnym świe-

cie i w społeczeństwie cyfro-

wym, którym się stajemy. 

 

 

Halina Pilarz jest starszym  

wizytatorem Kuratorium Oświaty 

w Opolu. 
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O e-szkole – Liceum Ogólnokształcące  

w Otmuchowie 

Witold Rudolf 

 

Coraz więcej na e- dookoła 

nas: e-sklepy, e-banki ,  

e-gazety, nawet e-nergia  

i e-merytura. Tak wygląda 

świat XXI wieku, cyfrowy, co-

raz bardziej wirtualny. Społe-

czeństwo in formacy jne 

w praktyce. A e-szkoła? Też. 

Tylko co to jest? Szkoła w In-

ternecie? Wirtualna szkoła? 

Bez klas, lekcji, dzwonka? Gdy 

zagooglamy hasło e-szkoła 

otrzymamy kilkadziesiąt defi-

nicji. 

Od trzech lat mam przyjem-

ność wraz z całą moją szkołą, 

Liceum Ogólnokształcącym 

w Otmuchowie, uczestniczyć 

w projekcie e-szkoła1 reali-

zowanym przez WODIiP 

w szkołach opolskich. Jest to 

logiczna konsekwencja nie-

ustannego rozwoju naszej 

szkoły prowadzonego od 

1998 roku, kiedy to rozpo-

częło się przygotowywanie 

kadry do wykorzystywania na-

rzędzi technologii informacyjnej 

i  komunikacy j ne j  (T IK) 

w dydaktyce .  Pro jekt  

e-szkoła pozwolił na nasyce-

nie procesu dydaktycznego 

narzędziami TIK, intensywne 

wykorzystywanie multime-

diów na lekcjach, przetesto-

wanie dziennika elektronicz-

nego oraz, co najważniejsze, 

rozszerzenie działań dydak-

tycznych na platformę  

e- learningową e-Szkoły 

(www.eszkoly.pl). Dało to 

nam unikalną możliwość prak-

tycznego sprawdzenia kon-

cepcji nauczania mieszanego, 

(ang. blended lear-ning), pole-

gającego na połączeniu na-

uczania wykorzystującego za-

soby wirtualne z tradycyjnymi 

metodami kształcenia. Po 

przeprowadzeniu typowych 

zajęć w sali lekcyjnej, nauczy-

ciel umieszcza dodatkowe 

materiały i zadania na platfor-

mie internetowej. Uczeń 

otrzymuje możliwość korzy-

stania z dodatkowych, rozsze-

rzających i uzupełniających za-

jęć z własnym nauczycielem 

bez konieczności uciekania się 

do płatnych korepetycji. 

 

Charakterystyka szkoły 

Kilka słów o szkole. Liceum 

Ogólnokształcące jest częścią 

Zespołu Szkół im. K. I. Gał-

czyńskiego w Otmuchowie. 

Jest to niewielka szkoła (ok. 

240 uczniów) kształcąca 

uczniów z terenu Otmucho-

wa, miasteczka liczącego nie-

wiele ponad 5000 mieszkań-

ców, i z okolicznych terenów 

wiejskich. Warunkuje to spe-

cyfikę szkoły, w której ucznio-

wie i nauczyciele tworzą bar-

dzo zintegrowane środowi-

sko. Przygotowanie uczniów 

do aktywnego działania 

w społeczeństwie informacyj-

nym od lat jest jednym 

z priorytetów pracy szkoły. 

To tu przeprowadzono 

w 1985 roku pierwszą na 

Opolszczyźnie lekcję z wyko-

rzystaniem komputera, tutaj 

w 1987 uruchomiono system 

pozwalający na prowadzenie 

testów w czasie lekcji wyko-

rzystujący komputer Meri-

tum II. W 1999 roku urucho-

miono w szkole salę multime-

dialną wyposażoną w projek-

tor, komputer z dostępem do 

Internetu oraz odtwarzacz wi-

deo.  

Od 2000 roku nauczyciele 

i uczniowie tworzą materiały 

dydaktyczne do lekcji różnych 

przedmiotów, od 2004 roku  
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działa szkolna sieć kompute-

rowa pozwalająca na korzy-

stanie z komputerów, Inter-

netu i szkolnych zasobów dy-

daktycznych w pracowniach 

przedmiotowych.  

 

W 2005 roku przystąpiliśmy 

do programu e-Szkoła przy-

gotowując się do wykorzysta-

nia nowych narzędzi, testując 

rozwiązan i a  p l at formy  

e-learningowej i dyskutując 

nad sposobem wykorzystania 

tych narzędzi w dydaktyce.. 

Program e-szkoła został 

przygotowany przez Woje-

wódzki Ośrodek Doskonale-

nia Informatycznego i Poli-

technicznego w Opolu, 

o ś r o d k i  k s z t a ł c e n i a 

nauczycieli, wydawnictwa 

szkolne oraz firmy z branży 

informatycznej. W ramach 

projektu nauczyciele uzyskują 

dostęp do materiałów 

dydaktycznych w formie 

elektronicznej oraz platformy 

e-learningowej. Program 

pozwala też na przy-

g o t o w y w a n i e  t e s t ó w 

w wersji elektronicznej oraz 

umożliwia większą interakcję 

z uczniami i ich rodzicami 

poprzez Internet. Pierwszy 

etap programu wystartował 

w 2004 roku, a już we 

wrześniu 2005 uczestniczyło 

w nim ponad 60 szkół na 

różnych poziomach eduka-

cyjnych. Wszystkie szkoły 

biorące udział w projekcie 

mają dostęp do bezpłat- 

nego oprogramowan ia 

i materiałów dydaktycznych, 

a przede wszystkim w pełni 

korzystają z najnowszych 

technologii informatycznych 

w s p i e r a j ą c y c h  p r a c ę 

n a u c z y c i e l i .  F i r m y 

uczestniczące w programie 

zajmują się także komplek-

s o w y m  s z k o l e n i e m 

uczes tn ików,  tak ,  by 

najnowsze rozwiązania były 

możliwie efektywnie wy-

korzystywane. 

 

Rozpoczynając w 2006 roku 

real izację komponentu 

Notebook dla nauczyciela 

w y p o s a ż o n o  s z k o ł ę 

w notebooki, projektory 

m u l t i m e d i a l n e  o r a z 

dodatkowe oprogramowanie 

edukacyjne. Zainstalowano 

także sieć bezprzewodową 

umożliwiającą nauczycielom 

swobodne korzys tanie 

z notebooków w każdym 

miejscu szkoły zapewniając 

dostęp do sieci szkolnej i In-

ternetu. Wszyscy nauczyciele 

ukończyli dodatkowe szkole-

nia z zakresu wykorzystania 

TIK w dydaktyce własnych 

przedmiotów oraz przygoto-

wywania materiałów dydak-

tycznych. Dodatkowo w pra-

cy administracyjnej wprowa-

dzono program Sekretariat 

oraz Dziennik. 
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TIK na lekcjach 

 

Projekt e-Szkoła pozwolił na 

wyposażanie nauczyciel i 

w dodatkowe narzędzia TIK: 

laptop, projektor multimedial-

ny, sieć z dostępem do 

I n t e r n e t u ,  p l a t f o r m ę  

e-learningową, narzędzia do 

tworzenia zasobów dy-

daktycznych, programy edu-

kacyjne i dziennik elektronicz-

ny. Wyposażenie szkoły w tak 

szeroki zestaw narzędzi zmie-

niło warsztat pracy nauczycie-

la. W najważniejszym obsza-

rze działania nauczyciela, czyli 

pracy dydaktycznej, stało się 

możliwe intensywne wykorzy-

stywanie narzędzi TIK. Szybko 

okazało się, że gotowe opro-

gramowanie edukacyjne nie 

zawsze pasuje do toku zajęć. 

W wielu przypadkach ko-

rzystniejsze stało się samo-

dzielne przygotowanie do-

datkowych materiałów dydak-

tycznych w postaci prezenta-

cji, zestawu stron www lub 

zasobów e-learningowych. Do 

tworzenia materiałów nauczy-

ciele wykorzystują głównie 

pakiet MS Office oraz Micro-

soft Class Server. Należy pod-

kreślić, że w projekt zaanga-

żowali się czynnie wszyscy 

nauczyciele. 

Bardzo często materiały ilu-

strujące treści dydaktyczne 

przygotowują pod kierunkiem 

nauczyciela sami uczniowie. 

Zwiększa to ich zaintereso-

wanie przedmiotem, umiejęt-

ności prezentowania wiedzy, 

poszerza zakres umiejętności 

związanych z wykorzystywa-

niem technologii informacyjnej. 

Wyraźnie obserwujemy 

zwiększenie jakości materia-

łów wyszukiwanych w Inter-

necie przez uczniów – już nie 

sciaga.pl, ale materiały weryfi-

kowane co to treści i jakości. 

Jak dziś wygląda lekcja 

w typowej klasie w naszym li-

ceum?  

W zasadzie tak, jak dotych-

czas. 

Nie da się prowadzić lekcji 

chemii czy fizyki bez doświad-

czeń, biologii bez mikroskopu 

czy geografii bez mapy. Ale na 

geografii obok mapy może 

pojawić się na ekranie obraz 

z Google Earth, na biologii – 

film przedstawiający obraz 

z mikroskopu skaningowego 

niedostępnego dla uczniów, 

na matematyce – animowany 

pokaz ilustrujący przekształce-

nia funkcji, na języku angiel-

skim – pokaz anglojęzycznej 

strony internetowej, fragment 

filmu w oryginale. Także sami 

uczniowie przedstawiają 

w czasie zajęć przygotowane 

przez siebie materiały multi-

medialne. 
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Na języku polskim uczeń spo-

tka już nie tylko odczytywany 

referat, ale i multimedialną 

prezentację przygotowaną 

przez kolegę czy koleżankę. 

W ten sposób uczniowie są 

aktywnie włączani w tok lek-

cji i przygotowywani do sa-

modzielnego wykorzystywa-

nia narzędzi TIK w nauce 

i pracy. 

Nauczyciele podczas lekcji 

korzystają zarówno z goto-

wych materiałów: filmów 

DVD, nagrań audio, płyt do-

starczanych przez wydawnic-

twa, jak i z samodzielnie two-

rzonych zasobów dydaktycz-

nych. Przez ostatnie dwa lata 

przygotowali ponad 700 ma-

teriałów dydaktycznych 

w  f o r m i e  z a s o b ó w  

e-learningowych i innych. Są  

to materiały dopasowane do 

konkretnych potrzeb danego 

przedmiotu, możliwe do wy-

korzystania w kolejnych la-

tach. Blisko 200 z nich zostało 

udostępnionych do wykorzy-

stania nauczycielom z innych 

szkół uczestniczących w pro-

jekcie e-Szkoła. 

 

Zmieniła się także forma za-

dań domowych. Obok zadań 

tradycyjnych uczniowie przy-

gotowują prace w postaci 

elektronicznej oraz rozwiązu-

ją zadania umieszczane na 

platformie e-Szkoły. Często 

prace uczniów przygotowane 

pod nadzorem nauczyciela 

i zweryfikowane przez niego 

wzbogacają szkolną bibliotekę 

materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciel nasz ma dzisiaj 

więcej pracy i więcej obo-

wiązków związanych z przy-

gotowaniem lekcji. Koniecz-

ność przemyślenia zarówno 

całej koncepcji nauczania jak 

i toku konkretnej lekcji, wy-

szukania materiałów, przygo-

towania dodatkowych zaso-

bów e-learningowych wyraź-

nie zwiększa obciążenie na-

uczyciela pracą, zwłaszcza 

w pierwszym roku. W drugim 

roku pracy w projekcie na-

uczyciele stwierdzili, że jest 

dużo łatwiej – mogą już wy-

korzy stywać  mate r i a ł y 

z poprzedniego roku uzupeł-

niając je o nowe zasoby dy-

daktyczne, nabrali większej 

sprawności w posługiwaniu 

się narzędziami.  
. 
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Nagrodą za zwiększony wysi-

łek pedagoga jest wyraźnie 
większa aktywność uczniów 

w toku lekcji i podczas przy-
gotowywania się w domu. 

Dziś uczniowie sami przypo-
minają nauczycielowi o po-

trzebie umieszczenia dodatko-
wego materiału do lekcji na 
platformie e-learningowej  

e-Szkoły. 
 

Dziennik elektroniczny 
 

Także prowadzenie dokumen-
tacji szkolnej i praca wycho-

wawcza uległa zmianie. Wyko-
rzystywanie dziennika elektro-

nicznego przez ostatnie dwa 
lata (równolegle z klasycznym) 

pozwoliło w praktyce zweryfi-
kować przydatność i bezpie-

czeństwo dokumentacji elek-
tronicznej. 

Wymóg prowadzenia podwój-
nego dziennika z jednej strony 
był uciążliwy, ale z drugiej 

strony pozwolił na bezpieczne 
kontrolowanie zasad elektro-

nicznej pracy. Wychowawcy 
i nauczyciele wypracowali 

procedury przygotowywania 
i wprowadzania danych do 

dziennika elektronicznego 

w jak najmniejszym stopniu 
uciążliwe dla nauczyciela. Da-

ne osobowe uczniów trafiły 
do dziennika za pośrednic-

twem programu Sekretariat, 
zatem nie było konieczne do-

datkowe wpisywanie ich do 
dziennika tak, jak to się dzieje 
przy pracy papierowej. 

Zalety pracy z dziennikiem 

elektronicznym wypłynęły już 

podczas pierw-szych spotkań 
z rodzicami. Przygotowanie 

tzw. kartek dla rodziców wyma-
gało 3 kliknięć myszką! Analiza 

frekwencji, średnich, zestawie-
nia do rady analitycznej do-

stępne były w dowolnym mo-
mencie. Dyrektor w każdej 
chwili mógł sprawdzić infor-

macje o dowolnym uczniu. 
Tworzenie kopii archiwalnych 

bazy danych dziennika zapew-
niło wyższy w porównaniu 

z dziennikiem papierowym 
poziom bezpieczeństwa da-

nych. 
Dodatkową funkcją niedostęp-

ną w klasycznym dzienniku była 
możliwość udostępnienia ro-

dzicom informacji o dziecku 
poprzez platformę interneto-

wą e-Szkoły. Testową wersję 
udostępniliśmy rodzicom 

w czerwcu 2007 spotykając 
się z ogromnym zainteresowa-
niem, od 1 września 2007 ro-

dzice uzyskali stały dostęp do 
informacji o ocenach i nie-

obecnościach swojego dziecka 
na swoich indywidualnych 

kontach e-Szkoły.  
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Rodzic może sprawdzić dzięki 

temu, kiedy i za co dziecko 

uzyskało daną ocenę a także 

którego dnia i na jakim przed-

miocie córka czy syn był nie-

obecny. Z tej możliwości ro-

dzice korzystają dość inten-

sywnie, co widać zwłaszcza 

po systematyczności dostar-

czania usprawiedliwień  

 

Formy pracy ucznia 

 

 lekcje z audio/wideo/

multimediami, 

 z a d a n i a  d o m o w e 

„klasyczne” + materiały na 

platformie e-learningowej, 

 przygotowywanie prac 

w wersji elektronicznej: 

prezentacji, dokumentów 

tekstowych, filmów, 

 komunikacja z nauczycielem 

poprzez e-mail. 

 

Opinie nauczycieli, rodzi-

ców i uczniów 

 

Nauczyciele zgodnie zauważy-

li, że w efekcie uczestnictwa 

w projekcie zwiększa się za-

angażowanie uczniów w zdo-

bywanie wiedzy oraz posze-

rza możliwości dostępu do 

i n f o r m a c j i .  P l a t f o r m a  

e-learningowa e-Szkoły po-

zwala pracować dodatkowo 

zarówno z uczniem zdolnym 

jak i z mającym trudności 

w opanowaniu treści progra-

mowych, choć jednocześnie 

zwiększa wymagania stawiane 

nauczycielowi. Uczniowie 

chwalą dostęp do dodatko-

wych materiałów w postaci 

elektronicznej – nie trzeba 

kserować, przepisywać itp. 

Chwalą też możliwość kon-

taktu z nauczycielem za po-

średnictwem e-maila. Dla ro-

dziców podstawową zaletą 

projektu jest możliwość bie-

żącej kontroli postępów 

dziecka – ale wielu podnosi 

też fakt, że wreszcie widzą, iż 

dziecko w domu wykorzystu-

je komputer do nauki. 

 

Efekty 

 

Zaobserwowaliśmy wyraźny 

wzrost aktywności uczniów 

i większe zainteresowanie 

zdobywaniem wiedzy. Nadal 

jest grupa uczniów, których 

jest bardzo ciężko zaktywizo-

wać. Unikają oni wykorzysty-

wania TIK tak samo skutecz-

nie, jak narzędzi podręcznik-

zeszyt przy standardowym na-

uczaniu. Zmieniły się tylko 

wymówki: już nie pożyczyłem 

zeszyt koledze czy nie pisał mi 

długopis, ale: popsuł mi się 

komputer, mam zablokowany 

Internet, zapomniałem hasła. 

Cenna jest natomiast znaczna 

aktywizacja grupy uczniów 

słabych i średnich, którzy uzy-

skali łatwiejszy dostęp do do-

datkowych materiałów do 

lekcji od swojego nauczyciela. 

W tej grupie, jak i w grupie 

uczniów dobrych, wyraźnie 

widać poprawę jakości pracy 

w toku lekcji i pracy samo-

dzielnej. 

 

Problemy 

 

Bardzo znaczący zakres obo-

wiązków spoczywa podczas 

realizacji projektu na dyrek-

torze placówki i szkolnym ko-

ordynatorze projektu. Dyrek-

tor musi dorównywać w ja-

kości i intensywności wyko-

rzystywania TIK swoim na-

uczycielom, dodatkowo musi 

motywować nauczycieli do 

dodatkowej pracy. Podczas 

hospitacji lekcji powinien 

zwracać szczególną uwagę na 

celowość wykorzystania TIK 

w toku lekcji oraz na sensow-

ność i jakość materiałów udo-

stępnianych uczniom na plat-

formie e-learningowej. Powi-

nien także prowadzić hospita-

cje wirtualne kontrolując elek-

troniczne zasoby dydaktycz-

ne. Bez tak znaczącej aktyw-

ności dyrektora szkoły nie 

jest możliwe skuteczne wpro-

wadzenie TIK do pracy przez 

wszystkich nauczycieli. Do-

datkowym problemem, na 

który musi być przygotowany 

dyrektor placówki, to ruchy 

kadrowe. Nauczyciel trafiający 

do szkoły intensywnie wyko-

rzystującej TIK w nauczaniu 

potrzebuje min. 6 miesięcy na 

wdrożenie się w nowy styl 

pracy. Od pierwszego dnia 

musi być pod szczególną 

opieką dyrektora i innych na-

uczycieli. 

Koniecznie jest także po-

trzebny w szkole bardzo ak-

tywny, dostępny i komunika-

tywny nauczyciel - koordyna-

tor projektu. Najlepiej infor-

matyk i dydaktyk, który po-

m o ż e  n a  b i e ż ą c o 

w problemach ze sprzętem, 

oprogramowaniem, wyjaśni 

wątpliwości, podszkoli i zmo-

tywuje. Bardzo dużą pomocą 

w naszym przypadku było 

wsparcie udzielane szkole ze 

strony WODIiP w Opolu. 

 

 

 

Witold Rudolf jest nauczycie-

lem informatyki w Zespole 

Szkół w Otmuchowie. 
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