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Zmiany dotyczące uczniów i rodziców 

W roku szkolnym 2014/2015: 

1. Uczniowie   klasy  I   szkoły  podstawowej  otrzymają   bezpłatnie   podręcznik  „Nasz 

Elementarz",    podręcznik    lub    inny    materiał   edukacyjny   do   języka    obcego 

nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Rodzice    pierwszoklasistów    mogą    wyrazić    opinię    o    zestawie    podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli. 

3. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji 

zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut. 

4. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone 

w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia  kończącego 

klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej). 

5. Uczniowie    klas   I-III    szkoły   podstawowej    mają    prawo   do   prac   domowych 

dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy 

z nauczycielem w tym zakresie. 

6. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej 

podczas   pobytu   w   świetlicy   oraz   korzystania   z   zajęć   dostosowanych   do   ich 

zainteresowań. 

7. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szko ły podstawowej tylko na 

wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie 

może odmówić odroczenia. 

8. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice 

dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą 

wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą. 

9. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek 

w dowolnym momencie roku szkolnego. 

10. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi 

dostęp np. do świadczeń zdrowotnych. 
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11. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ 

ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; 

w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku 

ubezpieczenia    NNW    dla    uczniów    w    czasie    wycieczki    i    imprezy    szkolnej 

organizowanych w kraju. 

12. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach 

programu    rządowego    „Wyprawka    szkolna";    w    poprzednich    latach    pomoc 

otrzymywali     tylko     uczniowie     słabowidzący,     z upośledzeniem     umysłowym 

i niesłyszący. 

Zmiany później obowiązujące: 

1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku - wszystkie dzieci 

objęte     wychowaniem     przedszkolnym     będą     korzystały    z     obowiązkowych 

i bezpłatnych zajęć językowych. 

2. Od  roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych     i    ćwiczeniowych     przeznaczonych    do    obowiązkowych     zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV 

szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum. 

3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjum. 

4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników 

i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez 

nauczycieli. 

 

Zmiany planowane: 

1. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą 

obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów 

szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,    szkoła będzie 

mogła     zdecydować    o    stosowaniu    formy    opisowej     dla     ocen     bieżących 

i klasyfikacyjnych. 

2. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie 

3-letniej kadencji. 

3. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia 

w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy. 

Jednocześnie przypominamy, że: 

1. Rodzic    lub    pełnoletni    uczeń    mają    prawo    do    otrzymania    opinii    poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej  w  określonym  w  przepisach  terminie   (30  dni  od 

złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni). 

2. Uczeń     ma     prawo     do     otrzymania     pomocy     psychologiczno-pedagogicznej 

w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela 

lub specjalistę w przedszkolu lub szkole. 

3. Rodzic   lub   pełnoletni   uczeń   mają   prawo   do   uczestniczenia   w   opracowaniu 

i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania  

ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek. 
 

7. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez 

rodziców dodatkowych opłat. 

8. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do 

życia w rodzinie. 

9. Rodzice   mają   wpływ   na   realizowane   w   przedszkolach   i   szkołach   programy 

wychowawcze. 

Zmiany dotyczące nauczycieli 

Od 1 września 2014 r. 

1. Nauczyciel,  tworząc  własny  program  nauczania,   musi  brać  pod   uwagę   przede 

wszystkim jego zgodność z podstawą programową; zniesione zostały inne formalne 

wymagania wobec programów nauczania dopuszczanych do użytku w szkole przez 

dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciele I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciele świetlicy szkolnej zyskali prawo 

dodatkowego wsparcia ze strony asystenta nauczyciela. Do zadań asystenta należy 

wspieranie nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 

Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby niebędącej 

nauczycielem   lub  wychowawcy  świetlicy.  Asystentowi   nie   powierza   się   zadań 

określonych   dla    nauczycieli   posiadających   kwalifikacje   z   zakresu   pedagogiki 

specjalnej   zatrudnianych   dodatkowo   w   celu   współorganizowania   kształcenia 

integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych  społecznie  oraz  zagrożonych   niedostosowaniem  społecznym. 

Asystent nauczyciela posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do 

zajmowania  stanowiska   nauczyciela  w szkole  podstawowej  oraz  przygotowanie 

pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że 

wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. 

3. Nauczyciel   ma   pełną  swobodę  w  organizacji  zajęć  dla   najmłodszych   uczniów; 

w klasach I-III szkoły podstawowej nie obowiązuje porządek 45 minutowych lekcji. 

4. Nauczyciel klasy I-III szkoły podstawowej ma swobodę w zakresie tempa realizacji 

programu nauczania (wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej 
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edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego III klasę szkoły). 

Zmiany później obowiązujące: 

Zmiany planowane: 

1. Od 2015  nauczyciele zatrudnieni w danej szkole będą  mogli prowadzić zajęcia 

realizowane w ramach projektów unijnych bez konieczności stosowania procedury 

zamówień   publicznych.   Dyrektor   szkoły   będzie   mógł   powierzyć   prowadzenie 

określonych    zajęć    przewidzianych    w wymienionych    projektach    i programach 

nauczycielowi, który prowadzi już zajęcia z danym uczniem lub wychowankiem i zna 

jego potrzeby. Przyczyni się to do rozszerzenia dodatkowej oferty szkół i placówek 

publicznych dla uczniów i wychowanków w bezpiecznym i znanym im środowisku. 

2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego nie będzie musiał sprawdzać listy obecności 

na wszystkich zajęciach. 

3. Nauczyciel   będzie   miał   możliwość   wypełniania   arkuszy   ocen   przy   pomocy 

komputera,    nie    będzie    zobowiązany    do    wpisywania    w    dzienniku    zajęć 

powtarzających się danych (np. adresowych) oraz prowadzenia innych dodatkowych 

dokumentów, w których ocenia się uczniów. 

4. Od   1   września   2015   r.   szkoły   nie   będą   musiały  tworzyć   dwóch   odrębnych 

programów, tj. wychowawczego i profilaktyki; wymagany będzie tylko program 

wychowawczy szkoły uwzględniający treści profilaktyki. 

5. Nauczyciel      kształcenia     zintegrowanego     nie      będzie     musiał     wskazywać 

w dokumentacji szkolnej liczby godzin, którą przeznaczył na poszczególne obszary 

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 


