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Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 

wprowadza regulacje, które w istotny spo-

sób wpływają na zasady wynagradzania 

nauczycieli oraz dodatki socjalne. Część 

zmian weszła w życie już 1 stycznia, inne będą wprowadzane stopniowo. 

Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i uniknąć błędów w ich interpre-

tacji? Dariusz Skrzyński w artykule Wynagrodzenia i dodatki socjalne po 

nowelizacji Karty nauczyciela szczegółowo omawia wprowadzane zmia-

ny. Zachęcam Państwa do uważnej lektury tego materiału. Początek 

roku to także czas częstych zachorowań maluchów. Powrót do przed-

szkola po dłuższej przerwie nie jest dla nich łatwy. I trudno dziwić się 

dzieciom, skoro my sami po świętach czy długim weekendzie bywamy 

rozbici i trudno nam zabrać się do pracy. Potrzebujemy czasu, by na nowo 

wdrożyć się w codzienny rytm. Przedszkolakom jest jeszcze trudniej. 

Każda dłuższa nieobecność sprawia, że maluch musi ponownie uczyć 

się funkcjonować w grupie. Jak ułatwić mu ten powrót? Jak powitać 

przedszkolaka, by bez większego żalu rozstał się z mamą i przekroczył 

próg sali? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule Izabeli 

Czai-Antoszek Dłuższa nieobecność w przedszkolu, który gorąco polecam 

Państwa uwadze. W bieżącym numerze znajdą Państwo również mnó-

stwo inspirujących pomysłów. Zachęcam do skorzystania z nich podczas 

zajęć z przedszkolakami. Dobra zabawa gwarantowana!
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SPIS TREŚCI / LUTY 2018

s. 9

s. 40 s. 55

WYNAGRODZENIE  
I DODATKI SOCJALNE 

DŁUŻSZA 
NIEOBECNOŚĆ 
W PRZEDSZKOLU
Powrót do przedszkola 
po dłuższej nieobecności 
wiąże się z wieloma, zazwyczaj 
trudnymi emocjami. Im dłuższa 
nieobecność, tym więcej obaw 
i lęków. Mogą pojawić się 
również niechęć do rozstania 
z rodzicem, bunt czy agresja.

RAZEM, 
CZYLI INICJATYWY 
RODZICÓW
Rodzice mogą zaproponować 
szereg ciekawych przedsięwzięć, 
dzięki którym zajęcia 
w przedszkolu zyskają dodatkowe 
walory. Przedstawiamy możliwe 
inicjatywy rodziców w sferach: 
edukacyjnej, wychowawczej 
i prospołecznej.

Aktualności

5 Kalendarium zadań dyrektora przedszkola
6 Zmiany w prawie
8 Aktualności

Prawo

9 Wynagrodzenie i dodatki socjalne po nowelizacji 
Karty nauczyciela

13 Przedszkola przy podmiotach leczniczych
21 Prawo w pytaniach i odpowiedziach
24 Nowe obowiązki dyrektora-administratora

Porady specjalisty

15 Orientacja przestrzenna u przedszkolaków. 
Wspieranie rozwoju

55 Dłuższa nieobecność w przedszkolu

Zarządzanie

19 Pieczęcie przedszkola.  
Jakie zmiany po reformie?

Dokumenty dyrektora

32 Dziś zabiorę was do zakładu fotograficznego  
– scenariusz zajęć

35 Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
38 Regulamin ponoszenia opłat za posiłki  

w przedszkolu
39 Zawiadomienie o wypadku w przedszkolu

Rodzice z pasją

40 Razem, czyli inicjatywy rodziców

Fabryka wiedzy  
– dyrektor menedżerem

43 Jak wprowadzać zmiany w życie?
46 Nowa osoba w przedszkolu. Jak prawidłowo 

wdrożyć do pracy nowego członka zespołu?

Z sali sądowej

50 Rozdzielenia wydatków bieżących

Edukacyjne inspiracje

51 Sportowe inspiracje.  
Zabawy na śniegu przedszkolaków

59  Zapytaj dziecko i posłuchaj jego odpowiedzi

Pracownia dydaktyczna

53 Walentynkowe inspiracje

Felieton

62 Po co walentynki?

Raport specjalny

64 Wynagrodzenie i inne świadczenia  
dla nauczycieli po 1 stycznia 2018 r.

Czytelnia

66 Naukowe sekrety motywacji w 4 dni
66 Wypalone dzieci 

Wprowadzone Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zmiany 
w Karcie nauczyciela dotyczą także płac nauczycieli. Chodzi tu nie 
tylko o wynagrodzenia nauczycieli, ale też o inne świadczenia 
pieniężne niebędące wynagrodzeniem. Niektóre nowości weszły 
w życie 1 stycznia 2018 r., a wdrażanie innych zostało rozciągnięte 
w czasie.
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DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH  
I NIEPUBLICZNYCHKALENDARIUM

LUTY
DATA ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA

1 Złożenie rocznych sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-23, 
Rb-27, Rb-28; złożenie kwartalnych sprawozdań budżetowych: Rb-Z,  
Rb-N, Rb-34S (dotyczy przedszkoli publicznych)

Trwają prace nad nowym rozpo-
rządzeniem

5 Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA (dotyczy przedszko-
li publicznych)

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778

Np. 5 Zamówienie druków szkolnych (dotyczy przedszkoli publicznych 
i niepublicznych)

Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.

Np. 5 Ocena śródroczna dokumentacji nauczycieli (dotyczy przedszkoli 
publicznych i niepublicznych)

Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1646

12 Złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, 
Rb-23, Rb-27, Rb-28 (dotyczy przedszkoli publicznych)

Trwają prace nad nowym rozpo-
rządzeniem

Do 15 Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA (dotyczy przedszko-
li niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778

15 Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, 
ocena przedszkola pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej, przekazanie do organu prowa-
dzącego protokołu przeglądu – fakultatywnie (dotyczy przedszkoli 
publicznych i niepublicznych)

Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.

Np. 19 Ewentualne zmiany stawki żywieniowej w stołówkach w porozu-
mieniu z organem prowadzącym (dotyczy przedszkoli publicznych)

Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.

Do 20 Złożenie do Zarządu PFRON-u informacji INF-1 o zatrudnieniu, 
kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
(dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.
 Dz.U. z 2016 r. poz. 938

Do 20 Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej 
kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (dotyczy 
przedszkoli publicznych i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.

Np. 26 Ocena zgodności zajęć edukacyjnych z podstawą programową 
i ramowym planem nauczania (dotyczy przedszkoli publicznych 
i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198
Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.

Np. 26 Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracow-
ników administracji i obsługi, ustalenie planów urlopów na bieżący 
rok i zatwierdzenie ich przez dyrektora (dotyczy przedszkoli pub-
licznych i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.

Do 28 Termin złożenia formularzy PIT za 2017 r. (dotyczy przedszkoli 
publicznych i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.

Do 28 Termin sporządzenia raportu ZUS RMUA za 2017 r. (dotyczy przed-
szkoli publicznych i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778

Do 28 Sporządzenie wniosków o nagrody kuratora oświaty 
i MEN-u oraz o ordery i odznaczenia państwowe, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej (dotyczy przedszkoli publicznych 
i niepublicznych)

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.
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KALENDARIUM  / ZMIANY W PRAWIE

MARZEC / ZAPOWIEDŹ

DATA ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Termin  
ruchomy

Organizacja rekolekcji wielkopostnych (dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

5 Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA (dotyczy przedszkoli publicznych)

12 Złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-27S, Rb-28S (dotyczy przed-
szkoli publicznych)

Do 20 Złożenie do Zarządu PFRON-u informacji INF-1 o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych (dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

Do 31 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dotyczy przedszkoli publicznych)

Do 31 Sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy – bilans, rachunek zysków 
i strat (dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

Do 31 Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady ro-
dziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły ar-
tystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie 
do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego 
eksperymentu (dotyczy przedszkoli publicznych)

31 Podjęcie decyzji dotyczących zatrudniania i zwalniania nauczycieli w przyszłym roku szkolnym. Konsul-
tacje ze związkami zawodowymi w sprawie wypowiedzenia umów o pracę lub w przypadku częściowej 
likwidacji placówki/istotnych zmian organizacyjnych (dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

ZMIANY W PRAWIE: 10.12.2017–10.01.2018 R.
WESZŁY W ŻYCIE / ZOSTAŁY ZMIENIONE / ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE:

AKT PRAWNY OPIS ZMIAN

Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych 
form wychowania przedszkolnego, warunków two-
rzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 2446)

Rozporządzenie zmieniające ma na celu dostosowanie przepisów 
pod kątem możliwości umieszczania w jednym budynku żłobków oraz 
przedszkoli – także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie poża-
rowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczo-
na dana strefa pożarowa – art. 9b Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (dotyczy przedszkoli publicznych i niepub-
licznych)

Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w któ-
rym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej 
albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wy-
niku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole 
podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2445)

Rozporządzenie zmieniające ma na celu dostosowanie przepisów 
pod kątem możliwości umieszczania w jednym budynku żłobków 
oraz przedszkoli – także w przypadku, gdy znajdują się w jednej stre-
fie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której 
jest zaliczona dana strefa pożarowa – art. 9b Ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dotyczy przedszkoli pub-
licznych i niepublicznych)
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ZMIANY W PRAWIE

Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie udzielania jednostkom samorządu tery-

torialnego dotacji celowej z budżetu państwa na do-

finansowanie zadań w zakresie wychowania przed-

szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425)

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przed-

szkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej 

zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, 

a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania do-

tacji,

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, które w roku 

bazowym kończą pięć lat lub mniej, którym gmina ma obowiązek 

zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, 

nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki 

wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej 

lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, któ-

rym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie 

wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

(dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych)

Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej sub-

wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-

go w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2395)

Rozporządzenie określa sposób podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (dotyczy 

przedszkoli publicznych i niepublicznych)

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, 

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecię-

cy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)

W związku z wprowadzeniem możliwości prowadzenia form opieki 

nad dziećmi do lat trzech w jednym budynku z przedszkolami – roz-

porządzenie wprowadza dodatkowe obostrzenia z punktu widzenia 

bezpieczeństwa dzieci przebywających w takich budynkach (dotyczy 

przedszkoli publicznych i niepublicznych)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych, regulując 

takie kwestie jak:

1) część oświatowa subwencji ogólnej,

2) finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkol-

nego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz osoby fizyczne,

3) rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu teryto-

rialnego,

4) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

5) dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowa-

nia przedszkolnego,

6) wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych 

punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe,

7) finansowanie świadczeń pomocy materialnej,

8) finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych,

9) inne dotacje udzielane z budżetu państwa.

Jednocześnie ustawa wprowadziła zmiany w szeregu innych aktów 

prawnych, w tym zwłaszcza w Karcie nauczyciela 

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

ZOSTAŁY TYLKO TRZY MIESIĄCE DO RODO!
Przypominamy o wdrożeniu unijnych procedur w Państwa placówce. Szkolenia organizo-
wane przez nasze wydawnictwo już od wielu lat wspierają dyrektorów szkół i członków 
rad pedagogicznych. Naszymi atutami są doświadczeni eksperci oraz programy szkoleń 
dostosowane do potrzeb klienta i aktualnych zmian w prawie oświatowym. W związku z nowym rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych (rodo.), które wchodzi w życie w maju 2018 r., nasi specjaliści z tego zakresu przeprowadzą 
w Państwa placówkach usługę audytu i wdrożenia rodo. Nasz zespół wdrożeniowy przeszkoli Państwa pracowników 
w zakresie przestrzegania procedur unijnych, tak aby uchronić podmiot przed nałożeniem kar finansowych. Państwa 
opiekunowie czekają na kontakt pod numerami tel.: 606 710 016, 728 313 284 oraz adresem e-mailowym: szkolenia@
oficynamm.pl. Zapraszamy do współpracy!

WYNIKI KONTROLI NIK
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i przed-
szkolach najbliższych ich miejsca zamieszkania. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jednak, że aż w połowie ogólno-
dostępnych placówek oświatowych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami nie zapewniano odpowiednich 
warunków, by udzielane wsparcie zapokajało potrzeby tych uczniów, i nie realizowano przysługujących im uprawnień.  
Zwiększa się udział uczniów z niepełnosprawnościami realizujących edukację włączającą w grupie uczniów objętych 
kształceniem specjalnym. W roku szkolnym 2016/2017 w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych 
było 184 tys. takich uczniów.

Źródło: NIK

WYCIECZKI SZKOLNE PO NOWEMU
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt 
rozporządzenia dotyczący zmian w zakresie organizowania wycieczek przez placówki oświatowe. Resort proponuje 
trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne 
i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Kierownikiem wycieczki będzie mógł być jedynie pracownik 
pedagogiczny, ponadto wyznaczać go będzie mógł jedynie dyrektor placówki. Natomiast opiekun wycieczki, który nie 
jest pracownikiem pedagogicznym, będzie zobowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność przez 12 mie-
sięcy od dnia jej wydania.

Źródło: MEN

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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WYNAGRODZENIE  
I DODATKI SOCJALNE
po nowelizacji Karty nauczyciela

Wprowadzone Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zmiany w Karcie nauczyciela dotyczą także płac 
nauczycieli, chociaż nie w tak wielkim stopniu, jak wynikało to z pierwszej wersji projektu nowelizacji. 
Zrezygnowano m.in. z pomysłu wypłaty pensji nauczycielskiej w nowym terminie. Chodzi tu nie tylko  
o wynagrodzenia nauczycieli, ale też o inne świadczenia pieniężne niebędące wynagrodzeniem. Niektóre 
nowości weszły w życie 1 stycznia 2018 r., a wdrażanie innych zostało rozciągnięte w czasie.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Termin wypłaty wynagrodzenia bez zmian

Pensje nauczycieli, tak jak dotychczas, będą wypłacane 

na początku miesiąca. Ustawodawca w pierwszym projek-

cie nowelizacji Karty nauczyciela zaproponował rozwiązanie, 

zgodnie z którym wszystkie składniki wynagrodzenia na-

uczyciela – zarówno stałe, jak i zmienne, a także miesięczne 

i jednorazowe – miały być wypłacane z dołu w ostatnim 

dniu miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca byłby usta-

wowo wolny od pracy, wówczas w dniu poprzedzającym 

ten dzień. Z kolei w sytuacjach szczególnie uzasadnionych 

wynagrodzenie mogło być wypłacone w jednym z ostatnich 

pięciu dni miesiąca (podobnie jak w przypadku pracowników 

niepedagogicznych). Ostatecznie jednak to rozwiązanie zo-

stało odrzucone w toku prac sejmowych, zatem w dalszym 

ciągu przy wypłacie pensji obowiązuje art. 39 KN bez zmian.

W dotychczasowym stanie prawnym organ prowadzący 

przedszkole planuje corocznie w budżetach odpowiednie 

środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej 

pomocy. Organ prowadzący określił również warunki  

i sposób ich przyznawania (art. 72 KN). Jest to tzw. fundusz 

zdrowotny. Co ciekawe w pierwszej propozycji nowelizacji 

Karty nauczyciela przewidziano jego likwidację. Ostatecznie 

jednak, z powodu krytycznych uwag ze strony związków 

zawodowych, ustawodawca wycofał się z tego pomysłu 

i fundusz zdrowotny nadal funkcjonuje, obok zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych.

Nowy składnik wynagrodzenia – dodatek za wyróż-

niającą pracę

Pierwszą z nowości, na którą warto zwrócić uwagę, jest 

wprowadzenie od 1 września 2020 r. nowego dodatku do 

wynagrodzenia nauczycieli – za wyróżniającą pracę (nowy 

art. 33a KN). Dodatek ten przysługuje w przypadku łącznego 

spełnienia następujących przesłanek:

PRZESŁANKA WSKAZÓWKA I PRZYKŁAD

Posiadanie stopnia 

awansu zawodo-

wego nauczyciela 

dyplomowanego

Przykład
Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego 31 sierpnia 2017 r. W dniu 31 sierpnia 

2018 r. jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Nauczyciel podjął ponownie pracę 1 września 

2019 r. Zakładając, że będzie on legitymował się wyróżniającą oceną pracy i od 1 września 2019 r. 

będzie pozostawał w zatrudnieniu w sposób ciągły, uzyska prawo do dodatku za wyróżniającą 

pracę nie wcześniej niż 1 września 2021 r. Dopiero wówczas upłyną trzy lata pracy od daty uzy-

skania przez niego stopnia nauczyciela dyplomowanego

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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Posiadanie co naj-

mniej trzyletniego 

stażu pracy liczone-

go od daty nadania 

stopnia nauczyciela 

dyplomowanego 

(musi być to okres 

zatrudnienia, prze-

rwa w zatrudnieniu 

wydłuży oczeki-

wanie na otrzyma-

nie dodatku)

Okres stażu nie będzie musiał być okresem faktycznie przepracowanym. Do stażu zaliczone zo-

staną również okresy urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Przykład
Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego 31 sierpnia 2015 r. Od 16 grudnia 

2015 r. do 22 lutego 2016 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, a następnie  

od 23 lutego 2016 r. do 22 lutego 2017 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, a potem rodziciel-

skiego. Wreszcie od 23 lutego do 31 marca 2017 r. wykorzystywała urlop uzupełniający. Mimo 

długotrwałej nieobecności otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 r., o ile 

będzie legitymowała się wyróżniającą oceną pracy

Legitymowanie się 

wyróżniającą ostat-

nią oceną pracy

Ustawodawca nawiązuje do ostatniej oceny pracy, nie podając, w jakim okresie powinna być ona 

ustalona. Ocena pracy uzyskana przed wieloma laty nie straci na aktualności.

Przykład
Nauczyciel osiągnął stopień nauczyciela dyplomowanego w 2008 r. Z kolei w 2009 r. uzyskał wy-

różniającą ocenę pracy. Od tego czasu jego praca nie była oceniana. Kolejna ocena będzie ustalona 

dopiero w 2023 r. z uwagi na wejście w życie nowych przepisów obligujących do ustalania oceny 

okresowej. To, że ostatnia ocena została ustalona wiele lat temu, nie stanowi przeszkody w otrzy-

maniu dodatku za wyróżniającą pracę. Nauczyciel powinien otrzymać dodatek od 1 września 

2020 r.

Nie jest konieczne zatrudnienie na podstawie miano-

wania. Bez znaczenia jest też wymiar zajęć nauczyciela 

(przy niepełnym etacie liczony jest proporcjonalnie do wy-

miaru zatrudnienia).

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:

 X 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wy-

różniającej oceny pracy w okresie od 1 lipca do 31 grud-

nia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy lub

 X 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wy-

różniającej oceny pracy w okresie od 1 stycznia do  

30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczycie-

la ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się 

ostateczna. Nauczyciele będą musieli zatem dbać o jakość 

swojej pracy, by nie stracić dodatkowego składnika pensji.

Przykład
Jeżeli nauczyciel spełni przesłanki do dodatku w sierpniu, 

będzie on wypłacany od stycznia, przez cały okres pracy, 

w którym nauczyciel ma wyróżniającą ocenę pracy. Ponow-

na ocena dokonywana jest po trzech latach lub wcześniej 

po roku. Jeżeli nauczyciel uzyska niższą ocenę, niż miał do-

tychczas, np. dostanie ocenę bardzo dobrą, wypłata dodatku 

zostanie wstrzymana z końcem miesiąca. Jeżeli odwoła się 

od niższej oceny, to dodatek zostanie wstrzymany dopie-

ro z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyska 

ostateczną ocenę (ocenę wydaną przez organ odwoławczy).

Docelowo dodatek za wyróżniającą pracę będzie przy-

sługiwał w wysokości 16 proc. kwoty bazowej ogłaszanej 

corocznie w ustawie budżetowej. W odniesieniu do przewidy-

wanej kwoty bazowej pełna kwota dodatku wyniesie 507 zł, 

jednak taką kwotę nauczyciele otrzymają dopiero od 1 wrześ-

nia 2022 r. Wcześniej wysokość dodatku będzie znacznie niż-

sza, lecz stopniowo wzrastająca, i wyniesie:

 X od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3 proc. kwoty 

bazowej (ok. 90 zł),

 X od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6 proc. kwoty 

bazowej (ok. 180 zł).

Dodatek nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot 

wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, co 

będzie miało przełożenie na kwoty jednorazowego dodat-

ku uzupełniającego.

Uchylenie dodatków socjalnych

Kolejną modyfikacją Karty nauczyciela jest likwidacja dodat-

ków socjalnych (oprócz dodatku wiejskiego) od 1 stycznia 
2018 r. Wyjątek stanowi zasiłek na zagospodarowanie, który 

będzie wypłacany nauczycielom spełniającym warunki do 

jego otrzymania do 1 września 2018 r.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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Nauczyciele nie są już zatem uprawnieni do:

 X dodatku mieszkaniowego,

 X działki gruntu do użytkowania,

 X mieszkań w budynkach szkolnych,

 X lokalu mieszkalnego,

 X zasiłku na zagospodarowanie.

Pozostanie natomiast dodatek wiejski, przyznawany 

w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście li-

czącym do 5 tys. mieszkańców (art. 54 ust. 5 KN).

Zniesienie dodatków socjalnych następuje z zachowaniem 

zasady ochrony praw nabytych, co oznacza, że nauczyciele, 

którzy korzystali z dodatków 31 grudnia 2017 r., mogą dalej 

z nich korzystać do końca okresu, na jaki zostały im przyzna-

ne, zgodnie z następującym zestawieniem:

SYTUACJA NAUCZYCIELA 
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 

2017 R.
SYTUACJA NAUCZYCIELA PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Pobiera dodatek wiejski  

(art. 54 ust. 5 KN)

Zachowuje prawo do dodatku wiejskiego (nie został on uchylony)

Pobiera dodatek mieszkanio-

wy (art. 54 ust. 3 KN)

Nie zachowuje prawa do dodatku mieszkaniowego (został zlikwidowany, nawet jeżeli 

nauczyciel pobierał go w grudniu 2017 r.). Jego uchylenia nie trzeba wypowiadać, bo nie 

jest składnikiem wynagrodzenia. Wystarczy pisemnie poinformować nauczyciela, 

że na podstawie art. 76 pkt 25 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dniem  

1 stycznia 2018 r. traci prawo do dodatku

Korzysta z lokalu mieszkalne-

go, zajmuje mieszkanie w bu-

dynkach szkolnych (art. 54  

ust. 1 i 4 KN)

Nauczyciel, który 31 grudnia 2017 r. korzysta z lokalu mieszkalnego lub użytkuje działkę 

gruntu szkolnego, po nowelizacji nadal będzie mógł z nich korzystać maksymalnie do 

końca okresu, na jaki mu je przyznano. W tym przypadku nie ma znaczenia, że nie jest 

emerytem. Jego prawo wynika z regulacji przejściowej (art. 135 Ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych)Użytkuje działkę gruntu szkol-

nego (art. 56 KN)

Chce skorzystać z zasiłku 

na zagospodarowanie  

(art. 61 KN)

Dodatek zostaje zlikwidowany od 1 września 2018 r. Prawo do zasiłku zachowa nauczy-

ciel, który do 31 sierpnia 2018 r. spełni warunki jego otrzymania – w tym przypadku 

może wnioskować o zasiłek także po 31 sierpnia 2018 r., ale musi być zatrudniony na co 

najmniej pół etatu (art. 136, art. 137 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Przykład
Nauczyciel podjął pierwszą pracę w życiu w szkole (przed-

szkolu), zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, od 1 września 

2017 r. Z uwagi na pięciomiesięczne zwolnienie lekarskie jego 

staż zostanie przedłużony i nie zakończy się przed 1 września 

2018 r. Nauczyciel nie uzyska więc stopnia awansu zawodo-

wego nauczyciela kontraktowego przed tą datą. Co za tym 

idzie, na dzień 1 września 2018 r. nie będzie spełniał warunków 

do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie i nawet mimo 

późniejszego awansu zawodowego z zachowaniem terminu 

dwóch lat od daty podjęcia pierwszej pracy w życiu w szkole 

(przedszkolu) nie otrzyma on zasiłku na zagospodarowanie.

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Dotychczas w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela 

w ciągu trzech lat od daty uzyskania stopnia awansu zawo-

dowego nauczyciela kontraktowego zachodziła konieczność 

zwrotu otrzymanego zasiłku na zagospodarowanie. Przed-

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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szkole może domagać się zwrotu zasiłku od nauczyciela, 

chyba że został on częściowo lub całkowicie zwolniony 

z tego obowiązku przez organ prowadzący. Po 1 września 

2018 r. zasiłki na zagospodarowanie wypłacone nauczycie-

lom, którzy spełnili warunki ich otrzymania przed tą datą, 

również będą podlegały zwrotowi na dotychczasowych za-

sadach (art. 138 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). 

Zostanie przy tym zachowana możliwość zwolnienia na-

uczyciela z obowiązku zwrotu w całości lub w części przez 

organ prowadzący w osobie, odpowiednio, wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka woje-

wództwa (art. 139 ww. Ustawy).

Przykład
Nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczy-

ciela kontraktowego 31 sierpnia 2016 r. Zasiłek na zago-

spodarowanie wypłacono mu 15 września 2016 r. 15 maja 

2018 r. został poinformowany o przeniesieniu w stan nie-

czynny, w związku z czym jego stosunek pracy uległ wy-

gaśnięciu z końcem lutego 2019 r. Nauczyciel nie podjął 

zatrudnienia w innej szkole (przedszkolu) bezpośrednio 

po ustaniu dotychczasowego, w związku z czym dyrektor, 

który wypłacił zasiłek, powinien żądać jego zwrotu, chyba 

że nauczyciel uzyska zwolnienie z tego obowiązku od or-

ganu prowadzącego.

DOTYCHCZASOWY STAN PRAWNY
ZMIENIONE REGULACJE  

WRAZ Z DATĄ WEJŚCIA W ŻYCIE

Katalog dodatków i innych świadczeń socjalnych nauczycieli:

 X nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

 X dodatek wiejski,

 X prawo do lokalu mieszkalnego,

 X prawo do osobistego użytkowania działki gruntu 

szkolnego,

 X prawo do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych,

 X zasiłek na zagospodarowanie

Katalog dodatków i innych świadczeń socjalnych na-

uczycieli:

 X zasiłek na zagospodarowanie,

 X dodatek wiejski

Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Katalog dodatków i innych świadczeń socjalnych na-

uczycieli:

 X dodatek wiejski

Obowiązuje od 1 września 2018 r.

Składniki wynagrodzenia nauczyciela:

 X wynagrodzenie zasadnicze,

 X dodatek za wysługę lat,

 X dodatek motywacyjny,

 X dodatek funkcyjny,

 X dodatek za warunki pracy,

 X wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw,

 X nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  

(z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS i dodatków socjalnych)

Składniki wynagrodzenia nauczyciela:

 X wynagrodzenie zasadnicze,

 X dodatek za wysługę lat,

 X dodatek motywacyjny,

 X dodatek za wyróżniającą pracę,

 X dodatek funkcyjny,

 X dodatek za warunki pracy,

 X wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw,

 X nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy (z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS i dodatku wiej-

skiego)

Obowiązuje od 1 września 2020 r.

Podsumowanie zmian w wynagrodzeniu i innych świadczeniach

Dariusz Skrzyński  
Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa 
pracy i prawa autorskiego

Podstawa prawna:
X	 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
X	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1189 ze zm.).
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PRZEDSZKOLA 
PRZY PODMIOTACH 
LECZNICZYCH
Długotrwały pobyt dziecka w szpitalu nie może pozbawiać go możliwości uczestniczenia w edukacji 
przedszkolnej. W tym celu przy podmiotach leczniczych tworzy się m.in. przedszkola specjalne. Jakie 
przepisy regulują ich działalność?

DR PATRYK KUZIOR

Dziecko, które z powodu poważnej choroby wymaga długo-

trwałej hospitalizacji, chociaż siłą rzeczy nie może korzy-

stać z opieki i wychowania w placówce, do której uczęsz-

czają dzieci zdrowe, w tym także w placówce, do której jest 

zapisane, nie może być całkowicie pozbawione dostępu do 

edukacji. Z tego powodu w ramach systemu oświaty w pod-

miotach leczniczych funkcjonują m.in. przedszkola specjal-

ne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

specjalnych, których zadaniem jest zapewnienie kształce-

nia i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych, or-

ganizowanych w czasie uzgodnionym z kierownikiem pod-

miotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego. Ramy prawne 

działania tych placówek określa Rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania spe-

cjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach 

i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczni-

czych i jednostkach pomocy społecznej.

Dla kogo przedszkole w placówce leczniczej?

Na mocy § 2 ww. Rozporządzenia można ustalić, do kogo 

adresowana jest działalność placówek przedszkolnych 

w podmiotach leczniczych. Otóż są to przede wszystkim 

dzieci poddane hospitalizacji przez okres dziewięciu dni 

i dzieci przewlekle chore, których leczenie wymaga częstej 

hospitalizacji niezależnie od okresu pobytu w podmiocie 

leczniczym. Dla tych dzieci kształcenie i specjalne dzia-

łania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, zorganizowanych 

w podmiocie leczniczym, odpowiednie do wskazań lekarza 

prowadzącego leczenie, organizowane są obowiązkowo. 

Z kolei w przypadku dziecka przebywającego w podmiocie 

krócej niż dziewięć dni, odpowiednio, dyrektor przedszkola 

lub szkoły zorganizowanych w podmiocie może odstąpić od 

organizowania zajęć edukacyjnych.

Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że nie w każdym 

przypadku zorganizowanie działań edukacyjnych będzie 

możliwe, stan zdrowia dziecka może przecież uniemożli-

wić uczestnictwo w jakichkolwiek zajęciach. Tego rodzaju 

sytuacje rozstrzygane są na podstawie § 2 ust. 3 ww. Roz-

porządzenia. Przepis ten stanowi, że dyrektor, odpowied-

nio, przedszkola lub szkoły zorganizowanych w podmiocie, 

na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu lub upoważ-

nionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia 

ucznia może zezwolić na:

 X odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 X zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych,

 X odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych 

na czas wskazany przez lekarza.

Organizacja zajęć

Specyfika edukacji w placówce oświatowej zorganizowanej 

w podmiocie leczniczym sprawia, że liczba uczniów korzy-

stających z tej formy kształcenia, opieki i wychowania jest 

zmienna. Z tego też powodu ww. Rozporządzenie przewiduje, 

że liczbę uczniów w oddziale przedszkola zorganizowanym 

w podmiocie leczniczym ustala odpowiednio dyrektor przed-

szkola, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole 
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dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, specjalista m.in. w zakresie 
prawa oświatowego. Autor wielu opracowań naukowych  
i fachowych z zakresu prawa oraz współautor komentarza 
do Ustawy o systemie oświaty. Wieloletni pracownik 
administracji publicznej zatrudniony na stanowiskach 
związanych ze stosowaniem prawa, nauczyciel akademicki

oraz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycz-

nych uczniów, które wynikają z ich stanu zdrowia. Ponadto 

w przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub wa-

runkami ich leczenia oraz terapii dopuszcza się organizację 

kształcenia w grupach łączonych.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z § 5 ust. 1 przywoływanego Rozporządzenia spe-

cjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych, organizuje się  

w różnych formach. Realizowane są one w szczególności 

w formie zajęć wychowawczych oddziałujących terapeu-

tycznie na psychikę dziecka, w tym zajęć czytelniczych, pla-

stycznych, teatralnych, wokalno-muzycznych, gier i zabaw, 

spacerów, gier i zabaw na dworze, w tym usprawniających 

fizycznie. Przepisy wspominają jeszcze o odrabianiu lekcji, ale 

w przypadku przedszkolaków ta forma ze względu na specy-

fikę pracy z dzieckiem na tym etapie kształcenia oczywiście 

nie wchodzi w grę.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizo-

wane są – w zależności od liczby objętych nimi dzieci – w spe-

cjalnych grupach wychowawczych lub w specjalnym zespole 

pozalekcyjnym zajęć wychowawczych. Zespoły te i grupy 

działają w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkol-

nych i w dniach wolnych od nauki. W sytuacji, gdy liczba dzieci 

wynosi mniej niż 60, tworzy się grupy wychowawcze. Grupą 

taką opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

Liczba uczniów w grupach wychowawczych wynosi:

 X chorych leżących – do 12,

 X chorych chodzących – do 16,

 X z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunk-

cjami – do 8.

Trzeba tutaj wspomnieć, że dzieci, które ze względu na stan 

zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego lub 

częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczane do chorych le-

żących. Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to 

chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza się do chorych le-

żących.

Z kolei zespół pozalekcyjny tworzy się, jeżeli liczba dzieci 

objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowaw-

czymi wynosi co najmniej 60. Zespół pozalekcyjny podzielony 

jest na grupy wychowawcze. Jeżeli w przedszkolu lub oddzia-

le przedszkolnym w szkole podstawowej zorganizowanych 

w podmiocie leczniczym utworzono zespół pozalekcyjny, 

dyrektor tego przedszkola lub tej szkoły może utworzyć sta-

nowisko kierownika zespołu pozalekcyjnego. Ustala on też 

wówczas zakres obowiązków kierownika zespołu.

Wymiar zajęć

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizowane 

są w wymiarze:

 X w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edu-

kacyjnych:

 Z 28 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla 

grupy wychowawczej w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, zorganizowa-

nych w szpitalu,

 Z 35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla 

grupy wychowawczej w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, zorganizowa-

nych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

 X w przypadku uczniów nieuczestniczących w zajęciach 

edukacyjnych:

 Z 35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla 

grupy wychowawczej w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, zorganizowa-

nych w szpitalu,

 Z 48 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla 

grupy wychowawczej w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, zorganizowa-

nych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Rozporządzenie daje też podstawę organowi prowa-

dzącemu do zwiększenia – w zależności od potrzeb – liczby 

godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-

-wychowawcze. Wszelkie działania edukacyjne w przedszko-

lach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych realizowane są 

w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowa-

nia przedszkolnego.

Podstawa prawna:
X	Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształ-

cenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-
-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 1654).
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ORIENTACJA PRZESTRZENNA 
U PRZEDSZKOLAKÓW
Wspieranie rozwoju

Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo intensywnie rozwija się w wielu obszarach. By mogło 
maksymalnie wykorzystać swój potencjał, dorośli muszą stworzyć mu jak najlepsze warunki 
dostosowane do jego potrzeb i możliwości.

MONIKA STRYJEWSKA

W procesie adaptacji oddziaływań wychowawczo-dydak-

tycznych bardzo ważne jest uwzględnienie zmian rozwo-

jowych konkretnych grup wiekowych. Warto przy tym 

zwrócić szczególną uwagę, że dawniej naukę przedszkol-

ną rozpoczynały dopiero trzylatki, obecnie zaś często są 

to dzieci młodsze. Rozwój dziecka możemy rozpatrywać 

w wielu obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym. Tematem niniejszego artykułu jest jeden 

z aspektów rozwoju poznawczego: kształtowanie się orien-

tacji przestrzennej u przedszkolaków.

Zadania przedszkola jasno określa podstawa progra-

mowa wychowania przedszkolnego, w której zawarto 

profil dziecka kończącego ten etap edukacyjny. Wszyst-

kie działania podjęte podczas nauczania przedszkolnego 

powinny doprowadzić podopiecznego do zdobycia umie-

jętności i wiedzy wyszczególnionych w tym dokumencie, 

dzięki czemu będzie on odpowiednio przygotowany do 

podjęcia dalszej nauki. Należy jednak pamiętać, że rozwój 

dzieci może przebiegać bardzo różnie, potrzeby i możliwości 

poszczególnych członków grupy przedszkolnej również są 

odmienne. 

Przed nauczycielami stoi często trudne zadanie: z jed-

nej strony muszą równocześnie wspierać wychowanków 

z różnego rodzaju trudnościami, wspomagać rozwój dzieci 

szczególnie zdolnych i dbać o podopiecznych, którzy rozwi-

jają się typowo. Gdy na grupę przypada tylko jeden wycho-

wawca, ma on do wykonania bardzo ciężką pracę. To dlatego 

dobrym przykładem, praktykowanym w wielu placówkach, 

jest korzystanie z pomocy studentów, praktykantów czy 

wolontariuszy.

Trzylatki

Maluch uczęszczający do najmłodszej grupy przechodzi okres 

dziecięcego egocentryzmu; zaczyna wyodrębniać siebie z oto-

czenia. Oznacza to, że w swoich oczach sam jest najważniejszą 

osobą i uważa, że wszystko, co dzieje się wokół, jest skierowa-

ne na niego i ma działać dla niego. Jeśli dziecko w tym wieku 

posługuje się komunikacją werbalną, zwykle wypowiada się 

głównie na temat swojej osoby, własnych potrzeb i oczeki-

wań. Etap ten, choć może wielu dorosłym wydawać się „nie-

stosownym zachowaniem”, jest naturalny i bardzo potrzebny, 

by mogły nastąpić kolejne.

Wyodrębnienie „ja” to też kształtowanie świadomości 

schematu własnego ciała. Trzylatek potrafi opowiedzieć trochę 

o swoim wyglądzie, wskazać i nazwać części ciała, powiedzieć, 

jak ma na imię. Przydatne podczas zajęć z każdą grupą wieko-

wą w przedszkolu są lustra różnej wielkości – zarówno takie, 

w których dzieci mogą oglądać całą swoją sylwetkę, jak i małe, 

by było w nich widać jedynie twarz. Nauczyciele, chcąc wspo-

magać rozwój orientacji przestrzennej, powinni organizować 

zajęcia, podczas których nie tylko dzieci, ale i dorośli nazywają 

i wskazują części ciała swoje oraz innych osób. Tego typu ak-

tywności mogą wymagać użycia lustra, ale można je również 

przeprowadzić w siedzeniu naprzeciwko siebie lub w kręgu, tak 

by wszyscy widzieli się nawzajem. W przypadku małych dzieci 

dobrze sprawdza się także włączanie w tego typu aktywności 

misia lub pacynki i wskazywanie na nich części ciała.

Dzieci z najmłodszych grup często zafascynowane są za-

bawami paluszkowymi, co warto wykorzystać, mając na uwa-

dze kształtowanie świadomości własnego ciała. Wspólne mó-

wienie wierszyka czy śpiewanie piosenki, szczególnie jeśli ich 

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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Tylko przez własne doświadczanie dzieci 
są w stanie zrozumieć pojęcia związane 

 z orientacją przestrzenną i posługiwać się 
tą wiedzą w sposób swobodny.

treść dotyczyć będzie części ciała, z jednoczesnym pokazy-

waniem gestów z pewnością ułatwi dzieciom przyswojenie 

treści z tego zakresu. Ciekawym pomysłem jest także prezen-

towanie różnego rodzaju min przed lustrem, co oprócz wpro-

wadzania terminologii z zakresu części ciała (w tym przypad-

ku twarzy) może być jednocześnie działaniem wspierającym 

kształtowanie umiejętności nazywania emocji.

W tego rodzaju zajęcia można włączać ponadto wszel-

kiego typu wierszowane masażyki, których treść dotyczy 

aktualnie masowanych części ciała dziecka. Aktywności te 

zwykle są bardzo lubiane przez maluchy, choć oczywiście 

zawsze należy uważnie obserwować reakcje dziecka i usza-

nować jego wolę, jeśli nie wyraża zgody na taki kontakt fi-

zyczny. Zdobytą w ten sposób wiedzę dobrze jest utrwalić 

na kartce papieru przez wspólne tworzenie rysunku postaci. 

W najmłodszej grupie to zwykle dorosły wykonuje modelo-

wy rysunek postaci pod dyktando wychowanków, by za jakiś 

czas role mogły się odwrócić.

Poza wiedzą o ciele dziecko w wieku około trzech lat za-

czyna uświadamiać sobie relację własnego „ja” z otoczeniem. 

Kierunek wyprowadzany jest od osi własnego ciała (w górę / 

do góry, w dół / do dołu, w przód / do przodu, w tył / do tyłu). 

Odbywa się to za pomocą:

 X wzroku – zadaniem malucha jest patrzenie zgodnie z po-

leceniem, np. popatrz w górę (można zawiesić ozdoby 

pod sufitem lub po prostu trzymać jakiś przedmiot nad 

głową dziecka), popatrz w dół (analogicznie jak w poprzed-

nim przykładzie umieszczamy przedmiot tak, by dziecko 

mogło nań spojrzeć, lub proponujemy, by go podrzuciło 

i obserwowało, jak spada),

 X ruchu – dziecko wskazuje ręką kierunek nazwany przez 

nauczyciela i podejmuje próby nazwania kierunku wska-

zywanego przez siebie,

 X rzutu w określonym kierunku (najlepiej do tego celu na-

dają się woreczki, piłki typu zośka).

W przypadku dzieci w tym wieku nauczyciel zaczyna tak-

że w różnych sytuacjach dnia codziennego wdrażać je do po-

sługiwania się przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi (na, 

pod, za, obok, za mną, przede mną). W tym czasie wprowadza 

też proste dyktanda ruchowe, czyli poruszanie się w prze-

strzeni zgodnie z poleceniem: idziemy do przodu, do tyłu, 

przesuwamy się w tę stronę itp.

Czterolatki

Już na kolejnym etapie przedszkolnym, u dzieci w wieku czte-

rech lat, świadomość schematu własnego ciała zwiększa się, 

jednak nadal sfera ta wymaga wsparcia w rozwoju. Nauczy-

ciel oczekuje od podopiecznych w tym wieku zauważenia de-

tali w budowie ciała, bazując na już zdobytej przez nich wiedzy 

w tym zakresie. Dzieci podejmują próby rysowania postaci 

zgodnie z wytycznymi podanymi przez rówieśnika lub do-

rosłego, rysują bohaterów bajek itp. Podczas powstawania 

takiego rysunku nauczyciel odwołuje się do wiedzy dzieci 

na temat części ciała i zachęca do uwzględnienia ich podczas 

rysowania. Modelem może być nauczyciel, dziecko, rodzic, 

znana postać z bajki – sprawdzamy wtedy zgodność długości 

i koloru włosów, koloru oczu czy też aktualnego ubrania oso-

by pozującej itp.

Czterolatki utrwalają zdobytą wcześniej wiedzę i wdrażają 

się do swobodnego korzystania z niej. Nadal ważne są wcześ-

niej wspomniane ćwiczenia związane z relacją własnego „ja” 

z otoczeniem oraz stosowanie słownictwa określającego po-

łożenie przedmiotów względem siebie. Kontynuujemy także 

wędrówki pod dyktando.

W tym czasie można już z powodzeniem wprowadzać 

określenia: prawa i lewa strona. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 

sugeruje rozpoczęcie takich zajęć od oznaczenia lewej ręki, np. 

poprzez nałożenie na nią frotki, przybicie pieczątki lub według 

innego własnego pomysłu. Na początku dzieci zapoznają się 

ze stronami własnego ciała, np. głaszcząc lewą, a następnie 

prawą stronę swojego ciała. Kolejnym etapem jest układanie 

przedmiotów (np. woreczków) wokół siebie zgodnie z polece-

niem nauczyciela i podejmowanie prób werbalnego określe-

nia położenia rekwizytów. Można zauważyć, że wcześniejsze 

ćwiczenia polegające na rzucaniu przedmiotu w określonym 

kierunku przygotowują dziecko do tego etapu, by teraz mogło 

położyć go z przodu, z tyłu lub ze swojej lewej bądź prawej 

strony. Nadal jednak pozostajemy w obszarze odniesienia po-

łożenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała. Podobnie 

w przypadku dyktand ruchowych: dotychczasowe polecenia 

nauczyciel zaczyna wzbogacać o terminy związane z prawą 

i lewą stroną ciała (idź w lewo, obróć się w prawo itp.).

Pięciolatki

Dalszy etap nauki przedszkolnej w zakresie orientacji prze-

strzennej rozpoczyna się u dzieci pięcioletnich (zakładając, 

że przeszły one pomyślnie wcześniej wymienione kroki). 
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W tym czasie przedszkolaki już w sposób swobodny powin-

ny korzystać z nazewnictwa związanego z częściami ciała 

i kierunkami wyprowadzanymi od jego osi.

Jeśli dzieci opanowały już tak dużą wiedzę w zakresie re-

lacji własnego „ja” z otoczeniem, nadszedł czas, by podjąć 

próby wyprowadzania kierunków w przestrzeni od osi ciała 

drugiej osoby i przyjmowania jej punktu widzenia. W pierw-

szym etapie dorosły i dziecko zwróceni są w jednym kierun-

ku, a w następnym w kierunkach przeciwnych. Na początku 

przedszkolak musi uświadomić sobie podobieństwo własne-

go ciała do ciał innych ludzi. Trzeba stanąć razem z nim tak, 

by patrzeć w jednym kierunku. Następnie, bazując na zdoby-

tej już wiedzy dziecka, nazywać części ciała, włączając w to 

wskazywanie prawej i lewej strony ciała obojga. Zadanie to 

jest dosyć proste, gdyż dziecko potrzebuje jedynie przenieść 

wiedzę o sobie na drugą osobę. Następnie wyprowadzamy 

kierunek od osoby (analogicznie jak było to w przypadku 

własnego ciała) i tutaj sytuacja jest podobna – jeśli stoimy 

zwróceni w jednym kierunku, dziecko przenosi jedynie wie-

dzę o sobie na dorosłego.

Sześciolatki

Szósty rok życia to czas niezwykle intensywny dla dziecka. 

W obszarze poznawczym związanym z rozwojem orientacji 

przestrzennej następuje utrwalenie wcześniej zdobytej wie-

dzy i swobodne korzystanie z niej w życiu codziennym. Dzieci 

przygotowują się do podjęcia nauki w szkole, którą powinny 

rozpocząć z umiejętnościami i zakresem wiedzy zgodnymi 

z założeniami podstawy programowej – muszą umieć okre-

ślać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do 

własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów 

oraz rozróżniać stronę lewą i prawą.

Sześciolatki nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu 

umiejętności przyjmowania punktu widzenia drugiej oso-

by. Mogą się nim okazać w tym zakresie dyktanda ruchowe, 

gdzie najpierw polecenia wydaje nauczyciel, a później nastę-

puje zamiana ról. Ważne, by podczas tej zabawy padały takie 

sformułowania jak: idź przed siebie, skręć w prawo, cofnij 

się itp. Większość dzieci na początku chce iść blisko drugiego 

uczestnika zabawy, gdyż dzięki temu łatwiej jest wydawać 

mu polecenia, jednak z czasem dystans zwiększa się i przed-

szkolak swobodnie kieruje krokami partnera.

Gdy dziecko jest w stanie swobodnie brać udział w tego 

rodzaju aktywności, nadchodzi czas, by poznało perspekty-

wę osoby, która patrzy w innym kierunku. Podążając za po-

mysłem Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, nauczyciel oznacza 

dłonie swoje i dziecka literami L i P. Potem proponuje pod-

opiecznemu serię aktywności, podczas których spotykają się 

ich prawe / lewe dłonie, a następnie każde z nich bierze do 

wskazanej ręki jakiś przedmiot i trzymając go, staje tak, by 

patrzeć w jednym kierunku, a później w różnych kierunkach. 

Towarzyszy temu słowny komentarz nauczyciela i zwróce-

nie uwagi dziecka na różnice, które pojawiają się w tym, co 

widzi każde z nich i jak nazywa kierunki zgodnie ze swoim 

położeniem w przestrzeni. Etap ten jest dosyć trudny dla 

dziecka i wymaga wielu powtórzeń. Nawet jeśli maluch nie 

jest jeszcze w stanie swobodnie poruszać się w tym obszarze, 

należy przejść do dalszego etapu, pamiętając o systematycz-

nym utrwalaniu nabytych umiejętności.

W następnej kolejności sześciolatek rozwija zdolność do 

wytyczania kierunków od danego przedmiotu (na lewo od…, 

na prawo od…, to jest za…). Najprościej jest zacząć od stoli-

ka czy krzesełka i przedmiotu, który będzie znajdował się 

w jakimś położeniu względem niego. Nauczyciel i dziecko 

na zmianę zmieniają i określają położenie przedmiotu.

Gdy dziecko przejdzie pomyślnie wszystkie wcześniej wy-

mienione etapy, możemy dotrzeć do tematu ważnego w kon-

tekście nauki szkolnej, a w dalszej przyszłości w odniesie-

niu do map i planów – mowa o orientacji na kartce papieru. 

Na początku zadaniem dziecka jest odwzorowanie schematu 

własnego ciała na kartce papieru (góra, dół, lewy i prawy 

brzeg). Następnie ćwiczymy z nim określanie brzegów w róż-

nych ułożeniach kartki (na ścianie, na stole). Dziecko może 

dotykać brzegu zgodnie z poleceniem, przesuwać po nim pal-

cem, układać sznurek czy drucik kreatywny wzdłuż danego 

brzegu. Potem przechodzimy do określania rogów kartki: 

dolne i górne oraz lewe i prawe. Pracę z dzieckiem zaczyna-

my od wskazywania rogów zgodnie z poleceniem nauczy-
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ciela, a w dalszej kolejności przechodzimy do rysowania linii 

łączących wskazane rogi (najpierw palcem, potem ołówkiem 

bądź pisakiem). Ważne jest, by najpierw wskazywać rogi dol-

ne lub górne, a następnie przejść do polecenia lewy / pra-

wy. Wsparciem w zakresie rozwoju tego etapu mogą być 

dla dzieci spacery z mapą odczytywaną przez nauczyciela, 

organizowane w jakieś określone miejsce: przystanek auto-

busowy, sklep, muzeum, poczta itp.

Najważniejsze jest doświadczanie

Kształtując orientację przestrzenną u dzieci w wieku przed-

szkolnym, należy pamiętać, że nauka powinna odbywać się 

przede wszystkim przez działanie w przestrzeni. W tym za-

kresie komunikacja werbalna służy jedynie nazwaniu czyn-

ności, a podstawą zdobywania wiedzy jest aktywność dzieci. 

Tylko w ten sposób, czyli przez własne doświadczanie, przed-

szkolaki są w stanie zrozumieć pojęcia związane z orientacją 

przestrzenną i posługiwać się tą wiedzą w sposób swobodny. 

Monika Stryjewska
Pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
nauczyciel w przedszkolu integracyjnym. Prowadzi zajęcia 
dotyczące umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej zainteresowania 
zawodowe to pełne włączanie dzieci ze spektrum autyzmu 
do grupy rówieśniczej

Zadania, które nauczyciele proponują w formie kart pracy czy 

obrazków, mogą być wsparciem lub podsumowaniem zajęć, 

ale nie główną formą zdobywania wiadomości z tego zakresu. 

Należy pamiętać, że poza zajęciami zorganizowanymi nauka 

dziecka trwa przez cały jego pobyt w przedszkolu. Warto za-

tem wykorzystywać sytuacje życia codziennego, by utrwalać 

treści z zakresu orientacji przestrzennej, ale także z każdego 

innego obszaru związanego z rozwojem dziecka. Nieocenioną 

pomocą i wsparciem w tej kwestii mogą być także rodzice, 

jeśli tylko zechcemy włączyć ich w proces uczenia się przed-

szkolaków przez systematyczne informowanie o aktualnie 

omawianych zagadnieniach i sposobie ich realizacji.
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I NIEPUBLICZNYCHZARZĄDZANIE 

PIECZĘCIE PRZEDSZKOLA
Jakie zmiany po reformie?

Rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych wprowadza w § 23 regulację dotyczącą zasad 
postępowania z pieczęciami. Wyjaśniamy jakie to zasady i co należy wpisać na pieczęci?

MICHAŁ ŁYSZCZARZ

Wprowadzenie reformy ustroju szkolnego spowodowało 

zmiany w strukturze organizacyjnej dotychczas funkcjonu-

jących szkół. Przestał również obowiązywać akt, który dotąd 

regulował zasady postępowania z pieczęciami przedszkola, 

czyli Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publiczne-

go przedszkola oraz publicznych szkół. Obecnie ogólne zasady 

używania nazwy przedszkola na szkolnych pieczęciach wy-

nikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spra-

wie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli, omówienie obowiązujących regulacji warto jed-

nak rozpocząć od Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

tablic i pieczęci urzędowych, bowiem jest to podstawowy akt 

wskazujący obowiązujące wymiary pieczęci, ale również za-

sady ich zamawiania.

Pieczęcie urzędowe

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie tablic 

i pieczęci urzędowych wymiar pieczęci urzędowych używa-

nych do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi dla jednostek 

organizacyjnych, czyli również dla przedszkoli, 36 mm śred-

nicy. Pieczęci o średnicy 20 mm można używać, ze względu 

na szczupłość miejsca, w legitymacjach pracowniczych.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia do wyrobu pieczęci pań-

stwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa. 

Stosownie z kolei do § 17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia zamó-

wienia na pieczęcie urzędowe przedszkola kierują do Men-

nicy Państwowej za pośrednictwem wojewodów lub innych 

organów sprawujących nad nimi nadzór. W praktyce oczy-

wiście przedszkola nie kierują zamówienia do wojewody, lecz 

do urzędów właściwych gmin prowadzących dane przed-

szkole i to wydziały oświaty tych urzędów kierują do Men-

nicy Państwowej zamówienie na pieczęć. Co istotne, zgodnie  

z § 18 Rozporządzenia jednostka organizacyjna uprawniona 

do zamawiania pieczęci urzędowych do użytku podległej jed-

nostki organizacyjnej rozstrzyga o potrzebie i celowości za-

mówienia.

Zamówienie pieczęci urzędowej w Mennicy Państwowej 

może być dokonane tylko na piśmie. Pismo zamawiające 

powinno być podpisane przez kierownika zamawiającej 

jednostki organizacyjnej lub pracownika przez niego wy-

znaczonego i wskazywać osobę upoważnioną do odbioru 

wykonanej pieczęci, z podaniem nazwiska, imienia i nume-

ru legitymacji pracowniczej tej osoby, albo dokładny adres, 

pod który wykonana pieczęć ma być przesłana jako poleco-

na przesyłka pocztowa. Czas realizacji zamówienia przez 

Mennicę to z reguły około miesiąca, przy czym ze względu 

na dużą liczbę zamówień w związku z wprowadzaną refor-

mą ustroju szkolnego długość oczekiwania na pieczęć może 

być znacznie dłuższa.

Rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych 

wprowadza również w § 23 regulację dotyczącą zasad postę-

powania z pieczęciami. Zgodnie z tym przepisem pieczęcie 

urzędowe należy przechowywać w żelaznych szafach lub 

kasetkach; podczas urzędowania powinny one znajdować 

się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowie-

dzialnego za pieczęć.

Co wpisujemy na pieczęci?

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organi-

zacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli nazwa publicz-

nego przedszkola zawiera:

Pieczęcie urzędowe używane w 
przedszkolu do tłoczenia w papierze 

 i do tuszu mają 36 mm średnicy.
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 X określenie: „Przedszkole”,

 X ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy 

przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej 

miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,

 X imię przedszkola, jeżeli imię takie nadano,

 X nazwę miejscowości, w której siedzibę ma przedszkole.

Nazwa przedszkola specjalnego i integracyjnego oraz 

przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi 

i integracyjnymi zawiera odpowiednio określenie: „Spe-

cjalne”, „Integracyjne”, „z Oddziałami Specjalnymi” i „z Od-

działami Integracyjnymi”. Nazwa przedszkola specjalnego 

i przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi 

oraz szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej z oddzia-

łami specjalnymi może zawierać określenie rodzaju nie-

pełnosprawności odpowiednio dzieci lub uczniów. Nazwa 

przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół, oprócz 

nazwy tego przedszkola, zawiera nazwę zespołu.

Jak zatem widać, nazwa placówki przedszkolnej, zwłasz-

cza wchodzącej w skład zespołu, może być bardzo długa, 

co może utrudnić umieszczenie nazwy na pieczęci. Pomoc-

ny jest tu jednak § 3 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie szcze-

gółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zgodnie 

bowiem z tym przepisem nazwa jest używana w pełnym 

brzmieniu, natomiast na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy. Co istotne, podobna regulacja znajduje się 

w § 15 Rozporządzenia w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, 

zgodnie z którym ze względu na długość nazwy można użyć 

w pieczęci nazwy właściwej jednostki organizacyjnej w po-

staci skróconej.

Przywołane rozporządzenia nie zawierają żadnych zasad 

skracania nazw przedszkoli, przez co uznać można, że ist-

nieje w tym zakresie pewna dowolność. Nie ulega wątpli-

wości, że można skrócić na pieczęci niektóre z wyrazów 

składających się na nazwę, zgodnie z ogólnymi regułami ję-

zykowymi. W pewnych przypadkach jednak, choćby wtedy, 

gdy imię i nazwisko patrona szkoły jest wyjątkowo długie, 

samo skrócenie wyrazów może się okazać niewystarcza-

jące. Wydaje się, że dopuszczalne jest wówczas pominięcie 

na pieczęci niektórych elementów nazwy, np. poprzez nie-

wskazywanie zespołu szkół, w skład którego przedszkole 

wchodzi. Taka interpretacja jest dopuszczalna z tej przyczy-

ny, że Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji pub-

licznych szkół i publicznych przedszkoli mówi nie o skracaniu 

wyrazów, lecz o skracaniu nazwy przedszkola na pieczęci, 

zatem skrócenie jej jest możliwe właśnie poprzez pominię-

cie elementów nazwy, byle nadal była możliwa identyfikacja 

przedszkola.

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
X	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 649),

X	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pie-
częci urzędowych (Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 316 ze zm.).

Michał Łyszczarz
Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty 
w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor 
komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu 
publikacji z zakresu prawa oświatowego i samo-
rządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet 
zadaniowy w teorii i praktyce

Zamówienie pieczęci urzędowej  
w Mennicy Państwowej  

może być dokonane tylko na piśmie.
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PRAWO / PRAWO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH  
I NIEPUBLICZNYCH

prawnik@oficynamm.pl
Prawo w pytaniach i odpowiedziach

ZMIANA OSOBY PROWADZĄCEJ PRZEDSZKOLE  

NIEPUBLICZNE

Jestem organem prowadzącym placówkę niepubliczną 
z wpisem do Rejestru Placówek Oświatowych. Czy mogę 
zmienić organ prowadzący bez konieczności uzyskania no-
wego wpisu do Rejestru?

Zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe zgło-

szenie do ewidencji jednostek niepublicznych powinno zawie-

rać m.in. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę 

lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby. Według 

ust. 13 przywołanej regulacji osoba prowadząca szkołę lub 

placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu, 

w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, po-

wstałe po wpisie do ewidencji. Oznaczenie osoby prowadzącej 

jest zatem jednym z elementów zgłoszenia, które podlega 

aktualizacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać 

jednostce samorządu terytorialnego. Takie zgłoszenie powo-

duje więc wydanie nowego zaświadczenia o zmianie wpisu 

w ewidencji jednostek niepublicznych.

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 

ze zm.).

ROZLICZENIE WYKORZYSTYWANEJ NA GODZINY OPIE-

KI NA DZIECKO

W jaki sposób rozliczać nauczyciela z wykorzystywanej 
na godziny opieki na dziecko? Ile godzin przysługuje na-
uczycielowi? Czy – tak jak pracownikom administracji 
i obsługi – dwa razy po osiem godzin? Ile godzin, zgodnie 
z prawem, należy zdjąć nauczycielowi, który ma w danym 
dniu trzy godziny lekcyjne i wypisuje wniosek o opiekę?

Zgodnie z art. 188 § 1 Ustawy Kodeks pracy pracownikowi 

wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 

14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie 

od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z kolei z § 2 tego prze-

pisu o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzo-

wym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik 

w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, zło-

żonym w danym roku kalendarzowym. Nauczyciel również 

jest objęty zakresem tej regulacji, co oznacza, że także może 

zdecydować o zwolnieniu od pracy w wymiarze godzinowym. 

W takim wypadku nie ma natomiast przeciwwskazań do tego, 

aby zwolnienie było wykorzystywane wyłącznie w czasie wy-

konywania pracy w ramach nauczycielskiego pensum. Poję-

cie godzin dydaktycznych nie występuje w k.p., uznać więc 

jednocześnie należy, że wymiar zwolnienia trzeba rozliczać 

według godzin zegarowych, a nie według czasu trwania go-

dziny pensum.

Można tu zwrócić uwagę na uzasadnienie do nowelizacji, 

wprowadzającej cytowaną treść art. 188 k.p., które wskazy-

wało, że wolą ustawodawcy było uelastycznienie możliwości 

wykorzystania dni wolnych stosownie do potrzeb, a ponie-

waż „(…) wielokrotnie zdarzają się sytuacje (wizyty lekar-

skie, szczepienia, zebrania szkolne) powodujące konieczność 

zwolnienia się z pracy na dwie–trzy godziny, bez potrzeby 

wykorzystania całodziennego zwolnienia na dziecko, propo-

nuje się zracjonalizowanie kształtu tego zwolnienia poprzez 

wprowadzenie możliwości wykorzystania go w wymiarze 

godzinowym, co znacznie bardziej odpowiada celowi korzy-

stania ze zwolnienia na dziecko, jakim jest załatwienie spraw 

związanych z jego wychowywaniem”.

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 

ze zm.).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I LICZBA MIEJSC 

W NOWO POWSTAŁYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

Kto określa strukturę organizacyjną i liczbę miejsc w nowo 
powstałym przedszkolu publicznym? Jakie przepisy prawa 
to regulują?

Obowiązujące regulacje określają jedynie liczbę dzieci w od-

dziale przedszkola. Wynika ona z treści § 5 ust. 1 Rozporzą-

dzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
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i publicznych przedszkoli, stosownie do którego liczba dzie-

ci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział 

przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględ-

nieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. Ogólna liczba miejsc nie jest natomiast 

uregulowana żadnymi przepisami, określa ją zatem dyrektor 

przedszkola, ustalając liczbę utworzonych oddziałów. Liczba 

ta wynika z kolei z możliwości kadrowych przedszkola.

Podstawa prawna:
X	Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organi-

zacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

AKTUALIZACJA STATUTU

Czy jestem zobligowana przedłożyć organowi prowadzące-
mu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny zaktualizowa-
ny statut przedszkola?

Nie, nie istnieje regulacja nakazująca przedłożenie zaktualizo-

wanego statutu organowi prowadzącemu lub sprawującemu 

nadzór pedagogiczny. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 55 

ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny 

sprawowany przez kuratora oświaty polega m.in. na ocenia-

niu przestrzegania statutu szkoły lub placówki. Z kolei zgod-

nie z art. 57 ust. 2 pkt 3 Ustawy nadzór sprawowany przez 

organ prowadzący w zakresie spraw administracyjnych po-

lega m.in. na badaniu przestrzegania przepisów dotyczących 

organizacji pracy szkoły i placówki. Organ prowadzący zatem 

również bada w pewnym zakresie przestrzeganie statutu jed-

nostki.

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 

ze zm.).

USUNIĘCIE Z PRZEDSZKOLA DZIECKA AGRESYWNEGO

Do przedszkola prywatnego uczęszcza dziecko, które swo-
im zachowaniem naraża inne dzieci na utratę zdrowia lub 
nawet życia (chłopiec włożył koledze z grupy szpilkę do 
talerza z zupą). Mama dziecka nie chce dostarczyć do przed-
szkola żadnej diagnozy z poradni, w której syn był diag-
nozowany, ponieważ, jak twierdzi, nie ma takiej potrzeby. 
Współpraca z matką jest o tyle trudna, że jej zmienne na-
stroje powodują, iż to, co staramy się wypracować jednego 
dnia, następnego nie ma już racji bytu. Mamy notatki służ-
bowe z rozmów z matką. Rozmowy były przeprowadzane 

wielokrotnie z dyrektorem, nauczycielem i psychologiem 
przedszkolnym. Bez rezultatów. Co mogę zrobić w tej sy-
tuacji? Jakie są nasze kompetencje? Czy jako placówka mo-
żemy wysłać pisemną prośbę do poradni o udostępnienie 
diagnozy dziecka?

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wyda-

wanych przez zespoły orzekające działające w publicznych po-

radniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające 

wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dzie-

cka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. 

To rodzice dziecka przedszkolnego są zatem wnioskodaw-

cą wydania opinii i tylko oni są jej adresatem. Rodzic nie ma 

obowiązku udostępnienia opinii, a z kolei poradnia też takiej 

opinii nie może udostępnić podmiotowi trzeciemu, którym 

w tym wypadku jest przedszkole. Pamiętać jednak należy, 

że według art. 172 ust. 2 pkt 5 Ustawy Prawo oświatowe sta-

tut przedszkola niepublicznego określa przypadki, w których 

uczeń może zostać skreślony z listy uczniów. Przedszkole nie 

ma więc obowiązku kontynuowania umowy z rodzicami dzie-

cka agresywnego, którzy na dodatek nie chcą współdziałać 

z przedszkolem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Podstawa prawna:
X	Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743),

X	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 
ze zm.).

POSIŁKI REGENERACYJNE DLA PRACOWNIKA GOSPO-

DARCZEGO

Czy pracownikowi gospodarczemu zatrudnionemu 
w przedszkolu należą się posiłki regeneracyjne? Pracownik 
nie jest zatrudniony w uciążliwych warunkach i nie pracuje 
przez osiem godzin na świeżym powietrzu.

Z treści pytania wynika, że pracownik nie wykonuje pracy 

w warunkach uprawniających do posiłku. Zgodnie z § 3 ust. 1 

Rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napo-

jów pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonują-

cym prace:

 X związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu 

zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny orga-

nizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 

1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

 X związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu 

zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny orga-

nizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 
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1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomiesz-

czeniach zamkniętych, w których ze względów techno-

logicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C 

lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi 

powyżej 25°C,

 X związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu 

zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny or-

ganizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powy-

żej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej 

przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa 

się okres od 1 listopada do 31 marca,

 X pod ziemią.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy po-

winni otrzymywać posiłki, oraz szczegółowe zasady ich wy-

dawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy 

nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca 

po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Podstawa prawna:
X	Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posił-

ków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279).

KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH 

WCZESNEGO WSPOMAGANIA

Nauczycielka posiada kwalifikacje z zakresu wychowania 
przedszkolnego i terapii pedagogicznej. Czy może prowa-
dzić zajęcia w ramach zajęć wczesnego wspomagania?

Nauczyciel, który ukończył studia w zakresie terapii peda-

gogicznej, ma wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

w ramach wczesnego wspomagania. Zgodnie z § 15 ust. 4 Roz-

porządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-

nych od nauczycieli kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczes-

nego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

 X ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psy-

chologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pe-

dagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogicz-

ne lub

 X ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabi-

litacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub

 X ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psy-

chologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub peda-

gogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomo-

we w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju 

terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i spo-

łecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne, lub

 X ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela lo-

gopedy.

Podstawa prawna:
X	Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwa-

lifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).

PRZYZNANIE PRACOWNIKOWI POMOCY RZECZOWEJ

Czy z okazji świąt pracodawca może jednym pracownikom 
przydzielić pomoc finansową, a innym, na ich wniosek, po-
moc rzeczową? Pracownicy występujący o pomoc rzeczową 
mają zajęcia komornicze, stąd ich prośba.

Jest to możliwe, jeżeli wymagane ku temu regulacje zawie-

ra regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świad-

czeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania 

środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalno-

ści socjalnej określa pracodawca w regulaminie funduszu. 

Pracodawca musi uwzględnić w regulaminie zasadę, iż przy-

znawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat 

z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i ma-

terialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Nie 

ma natomiast przeciwwskazań do tego, aby świadczenia były 

przyznawane zamiennie, w formie rzeczowej lub finansowej.

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191).

Michał Łyszczarz
Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty 
w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor 
komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu 
publikacji z zakresu prawa oświatowego i samo-
rządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet 
zadaniowy w teorii i praktyce

Pytania do prawnika można zadawać, wypełniając formularz dostępny 
na naszej stronie internetowej: www.oficynamm.pl. Oficyna MM nie 
udziela porad prawnych. Odpowiedzi są wyłącznie wyrazem własnej 
oceny Doradcy Prawnego Oficyny MM. Nie stanowią urzędowej 
wykładni prawa, a ich zastosowanie nie może rodzić odpowiedzialności 
za ewentualne skutki zastosowania zaproponowanych rozwiązań 
zarówno ze strony Oficyny MM, jak i Doradcy Prawnego Oficyny MM.
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NOWE OBOWIĄZKI 
DYREKTORA-  
-ADMINISTRATORA
W myśl nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „administratora danych” zastąpi 
„administrator”. Jakie będą w związku z tym nowe obowiązki dyrektora? Na co powinien zwrócić 
szczególną uwagę?

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Placówki oświatowe muszą się przygotować do nowych 

unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobo-

wych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (dalej: rodo.). Mają na to czas do 25 maja 

2018 r. – wtedy ów akt prawny zacznie obowiązywać. Przed-

stawiamy kolejną część cyklu dotyczącą zmian w zakresie 

ochrony danych.

Administratorem danych jest przedszkole, w imieniu któ-

rego obowiązki administratora danych osobowych wykonuje 

dyrektor. On decyduje o celach i środkach przetwarzania da-

nych. Na administratorze danych spoczywa odpowiedzial-

ność za przetwarzane dane osobowe, bez względu na to, kto 

faktycznie administruje tymi danymi i kto je przetwarza. 

Jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo oraz ponosi od-

powiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych. W rodo. pojęcie „administrator danych” zostało 

zastąpione pojęciem „administrator”. Jest nim osoba fizyczna 

lub prawna, urząd publiczny, agenda lub inny organ, który 

samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele 

i sposoby przetwarzania danych.

Nowe obowiązki w związku z rodo.

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności admini-

stratora, zgodnie z rodo., będą w szczególności należały:

 X przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawo-

wymi zasadami określonymi w rodo.,

 X wykonywanie obowiązków wynikających z praw osób, 

których dotyczą dane osobowe,

 X zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych,

 X przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu – jeżeli takie operacje ad-

ministrator realizuje,

 X wyznaczenie inspektora ochrony danych.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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Przykład

Rodzic drogą e-mailową zwrócił się do dyrektora 

o wskazanie, w jakich zbiorach są gromadzone dane 

osobowe jego oraz dziecka, komu i z jakich powodów 

zostały udostępnione w ciągu ostatnich 2 lat. Dyrek-

tor powinien w formie pisemnej udzielić odpowiedzi 

na powyższe zapytanie w ciągu 30 dni, ponieważ do-

tyczy ono gromadzenia danych osobowych. 

Przykład

Rodzic zwrócił się do dyrektora o podanie nume-

rów telefonów wszystkich pozostałych rodziców, 

wskazując, że wchodzą oni w skład rady rodziców, 

która jest organem przedszkola. Dyrektor powinien 

odmówić udostępnienia danych osobowych przede 

wszystkim z tego względu, że nie dotyczą wniosko-

dawcy. Uwzględnienie wniosku skutkowałoby na-

ruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych 

i dóbr osobistych pozostałych członków rady rodzi-

ców. Mimo że rodzice są członkami organu przed-

szkola i nie korzystają ze „służbowych” telefonów, 

nie można bez ich zgody przekazywać innym rodzi-

com prywatnych numerów telefonów.

Harmonogram wdrażania rodo.

Aby przygotować się do właściwego wypełniania nowych 

obowiązków, osoby wyznaczone do wdrożenia rodo. w pla-

cówce oświatowej muszą opracować dostosowany odpo-

wiednio do celów, zakresu i złożoności prowadzonych ope-

racji przetwarzania danych osobowych szczegółowy har-

monogram realizacji zadań, które należy w ramach takiego 

przygotowania wykonać. Powinien on określać:

 X osobę lub strukturę organizacyjną, która jest odpowie-

dzialna za realizację zadania,

 X osoby lub struktury organizacyjne współpracujące pod-

czas realizacji zadania,

 X sposób realizacji zadania oraz opracowania wyników 

jego realizacji,

 X termin realizacji zadania.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu harmonogramu należy 

zorganizować szkolenie poświęcone nowym obowiązkom 

wynikającym z rodo., w tym w szczególności zadaniom 

określonym w harmonogramie. Szkoleniem powinny zo-

stać objęte przede wszystkim osoby, które będą realizowały 

zadania wskazane w harmonogramie.

Ustalenie kategorii osób, których dane są 

przetwarzane

Jednym z zadań, jakie należy określić w harmonogramie, aby 

przygotować się do wdrożenia rodo., będzie opracowanie wy-

kazu kategorii osób, których dane dotyczą, i określenie celów 

przetwarzania danych w odniesieniu do poszczególnych kate-

gorii osób oraz kategorii przetwarzanych danych w związku 

z realizacją poszczególnych celów.

Do opracowania wykazu należy wykorzystać dokumen-

tację opisującą sposób przetwarzania danych oraz stosowane 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę 

oraz zgłoszenia zbiorów danych przekazane do rejestracji 

GIODO lub rejestr zbiorów danych prowadzony przez admi-

nistratora bezpieczeństwa informacji (ABI-ego) – jeśli został 

w placówce powołany. Wykaz należy uzgodnić ze wszystkimi, 

którzy uczestniczą w wyznaczeniu celów przetwarzania da-

nych osobowych oraz organizowaniu sposobu ich przetwa-

rzania, w tym w ustalaniu zakresu przetwarzanych danych 

oraz czasu ich przechowywania.

Audyt zasad ochrony danych

Kolejnym zadaniem, jakie stoi przed dyrektorem placówki 

oświatowej i które należy określić w harmonogramie, bę-

dzie przeprowadzenie sprawdzenia (analizy i oceny), czy 

dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami prze-

twarzania danych wskazanymi w ogólnym rozporządze-

niu o ochronie danych. Będzie trzeba również przygotować 

uzasadnienie, w którym zostanie wykazane, że te zasady są 

przestrzegane. Taką analizę i ocenę powinny przeprowa-

dzić osoby, które mają istotny wpływ na określenie celów 

przetwarzania danych osobowych oraz zorganizowanie 

procesu ich przetwarzania. Wytyczne do przeprowadzenia 

takiej analizy i oceny powinien przygotować administrator 

bezpieczeństwa informacji.

Po przeprowadzeniu tej analizy i oceny dla każdej kate-

gorii osób i celu przetwarzania danych dotyczących danej 

kategorii osób należy:

 X określić, jaki warunek jest podstawą prawną do przetwa-

rzania danych,

 X określić, jaki warunek jest podstawą prawną do przetwa-

rzania szczególnych kategorii danych osobowych,

 X uzasadnić jasnym i prostym językiem, przejrzystym 

dla osób, których dane dotyczą, że dane są przetwarza-

ne rzetelnie,

 X potwierdzić i ewentualnie uzasadnić, że dane zbierane 

do konkretnych celów są adekwatne oraz niezbędne do 

osiągania tych celów oraz że nie są dalej przetwarzane 

niezgodnie z tymi celami,



 26 | PRZEDSZKOLE. MIESIĘCZNIK DYREKTORA LUTY 2018

PRAWO /NOWE OBOWIĄZKI DYREKTORA-ADMINISTRATORA

 X określić działania, które są prowadzone, aby zapewnić, 

że dane, które są nieprawidłowe w świetle celów ich prze-

twarzania, są niezwłocznie usuwane lub korygowane,

 X potwierdzić i ewentualnie uzasadnić, że przetwarzane 

dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiają-

cej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres 

nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane.

Audyt zapewnienia bezpieczeństwa danych

W harmonogramie należy również uwzględnić przepro-

wadzenie sprawdzenia (analizy i oceny), czy dane osobowe 

są przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie 

bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpo-

wiednich środków technicznych lub organizacyjnych, czy-

li czy jest przestrzegana zasada „integralności i poufności”.

Taką analizę powinny przeprowadzić osoby odpowie-

dzialne w placówce oświatowej za projektowanie, wdraża-

nie, funkcjonowanie oraz ocenę skuteczności środków tech-

nicznych i organizacyjnych, których zadaniem jest zapew-

nienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych. 

Po przeprowadzeniu analizy administrator bezpieczeństwa 

informacji powinien ocenić, czy bezpieczeństwo danych 

osobowych jest zapewnione na odpowiednim poziomie.

Respektowanie praw osób, których dane dotyczą

Aby uwzględnić prawa osób, których dotyczą przetwarzane 

przez placówkę dane, dyrektor, przygotowując się do sto-

sowania przepisów rodo., powinien podjąć działania, dzięki 

którym możliwe będzie ustalenie:

 X które z praw i w jakim zakresie będą przysługiwały oso-

bom, których dotyczą dane,

 X które z praw oraz wynikające z tych praw obowiązki 

zostały ograniczone polskim aktem prawnym,

 X kto, w jakim zakresie i w jaki sposób będzie realizował 

obowiązki wynikające z praw osób, których dotyczą 

dane.

Informacje te powinien ustalić zespół, w skład którego 

powinni wejść:

 X administrator bezpieczeństwa informacji – jeżeli zo-

stał powołany,

 X prawnicy świadczący usługi w zakresie obsługi prawnej,

 X osoby, które mają istotny wpływ na określenie celów 

przetwarzania danych osobowych oraz zorganizowa-

nie procesu ich przetwarzania w placówce oświatowej.

Ważne!

W przepisach rodo. istniejący dotychczas obowiązek 

informacyjny, nałożony na administratorów danych, 

został rozszerzony. Po zmianach każdy administra-

tor danych będzie zobowiązany do informowania 

osoby, której dane dotyczą, o swojej tożsamości i da-

nych kontaktowych, a jeżeli ma to zastosowanie – 

o danych kontaktowych inspektora ochrony danych. 

Ponadto administrator danych będzie zobowiązany 

także do podania celu przetwarzania danych osobo-

wych, podstawy prawnej przetwarzania oraz okre-

su, przez jaki dane osobowe będą przechowywane.

Badanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych

Obowiązki dyrektora przedszkola, których realizacja ma 

na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeń-

stwa przetwarzanych danych osobowych, oraz wskazówki, 

w jaki sposób taki cel należy osiągać, są określone w art. 32 

oraz motywie (83) preambuły rodo. Zgodnie z nimi poziom 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych po-

winien być odpowiedni do zidentyfikowanego ryzyka na-

ruszenia praw i wolności osób fizycznych, wiążącego się 

z przetwarzaniem danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprost nie 

nakłada na przedszkole obowiązku zarządzania ryzykiem 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych, które wiąże 

się z przetwarzaniem danych, jednak z treści i logiki prze-

pisów rodo. wynika, że właściwą drogą do zapewnienia od-

powiedniego do tego ryzyka poziomu bezpieczeństwa jest 

zarządzanie tym ryzykiem. Jednocześnie w art. 32 ust. 1 

lit. a, b, c oraz d rodo. znajduje się zalecenie, według które-

go w stosownym przypadku należy wdrażać następujące 

środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający zarządzanemu ryzyku:

To, co dziś jest przestępstwem, a odnosi 
się do udaremnienia lub utrudnienia 

inspektorowi GIODO czynności 
kontrolnej, zostanie w nowym systemie 

prawnym wykroczeniem i będzie 
podlegać grzywnie.
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 X pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

 X zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integral-

ności, dostępności i odporności systemów i usług prze-

twarzania,

 X zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności da-

nych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego,

 X regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno-

ści środków technicznych i organizacyjnych, które mają 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania 

danych

Jednym z obligatoryjnych środków ochrony danych osobo-

wych zawartych w rodo. jest prowadzenie rejestru czyn-

ności przetwarzania danych osobowych, który obejmuje 

informacje wymienione w art. 30 ust. 1 rodo. Rejestr ten 

można opracować, wykorzystując w szczególności:

 X posiadaną dokumentację opisującą sposób przetwarza-

nia danych osobowych oraz środki techniczne i organi-

zacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii da-

nych objętych ochroną,

 X prowadzony przez administratora bezpieczeństwa in-

formacji rejestr zbiorów danych,

 X zgłoszenia zbiorów danych przekazane do rejestra-

cji GIODO,

 X ustalenia wypracowane w wyniku realizacji zadań wy-

szczególnionych w harmonogramie.

Ważne!

Jeżeli dyrektor przedszkola powołał administratora 

bezpieczeństwa informacji, to on powinien opracować 

rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. 

Od 25 maja 2018 r. rejestr może prowadzić inspektor 

ochrony danych (jeżeli zostanie wyznaczony).

Współpraca z Prezesem UODO

Kolejnym środkiem bezpieczeństwa, jaki wskazuje rodo., 

jest współpraca z organem nadzorczym – na jego żądanie 

oraz w ramach wykonywanych przez niego zadań. Współ-

praca z organem nadzorczym należy do jednych z podsta-

wowych zadań inspektora ochrony danych (art. 39 ust. 1 

pkt d rodo.). Jeśli inspektor ochrony danych nie zostanie 

w szkole wyznaczony, trzeba będzie oddelegować zespół 

własnych pracowników do współpracy z organem nadzor-

czym. Każdy z takich pracowników powinien mieć jasno 

określony zakres współpracy, w której będzie odgrywał 

wiodącą rolę i ponosił za nią odpowiedzialność.

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych

Do środków bezpieczeństwa danych, wskazanych w rodo., 

trzeba zaliczyć też obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony 

danych osobowych do organu nadzorczego. Pojęcie „naru-

szenie ochrony danych osobowych” zasługuje na szczegól-

ną uwagę w związku z tym, że zostało zdefiniowane jako 

naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego 

lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfi-

kowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnione-

go dostępu do danych osobowych przesyłanych, przecho-

wywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Uwaga!

Nie trzeba będzie zgłaszać naruszeń, jeśli dyrektor 

przedszkola oceni, że jest mało prawdopodobne, by 

skutkowały one ryzykiem naruszenia praw lub wol-

ności osób fizycznych.

Przy pomocy administratora bezpieczeństwa informa-

cji należy wypracować zasady i sposób:

 X oceny i kwalifikowania stwierdzonych naruszeń ochro-

ny danych osobowych jako naruszeń, które z dużym 

prawdopodobieństwem mogą skutkować ryzykiem na-

ruszenia praw i wolności osób fizycznych,

 X zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych orga-

nowi nadzorczemu.

Informowanie o naruszeniu

O naruszeniu ochrony danych trzeba będzie niezwłocznie 

zawiadomić osoby, których dane dotyczą. Administrator 

będzie miał ten obowiązek tylko wtedy, gdy uzna, że naru-

szenie mogłoby spowodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych. Z pomocą administra-

tora bezpieczeństwa informacji należy opracować zasady 

i sposób wykrywania i dokonywania oceny naruszeń ochro-

ny danych osobowych oraz:

 X kwalifikowania ich jako naruszeń, które z wysokim 

prawdopodobieństwem mogą skutkować ryzykiem na-

ruszenia praw i wolności osób fizycznych,

 X ustalania, czy są spełnione warunki, o których mowa 

w art. 34 ust. 3 rodo., i w rezultacie czy jest wymagane lub 

nie zawiadomienie osoby, której to naruszenie dotyczy,
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 X zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o stwierdzo-

nym naruszeniu ochrony danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Poza dotychczas wymaganymi informacjami przy zbieraniu 

danych administrator zobowiązany będzie podać osobie, któ-

rej dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do 

zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

 X okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, 

a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,

 X informacje o prawie do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych dotyczących osoby, której dane do-

tyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-

twarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 X informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym mo-

mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-

nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-

nięciem,

 X informacje o prawie wniesienia skargi do organu nad-

zorczego,

 X informację, czy podanie danych osobowych jest wymo-

giem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowią-

zana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych,

 X informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu de-

cyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych 

przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podej-

mowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konse-

kwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą (art. 13 i 14 rodo.).

Ocena skutków planowanego przetwarzania danych

Kolejnym z obowiązków dyrektora przedszkola, którego rea-

lizacja ma zapewnić bezpieczeństwo danych, jest przeprowa-

dzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania 

danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, je-

żeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem 

nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, 

kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powo-

dować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych. Z pomocą administratora bezpieczeństwa infor-

macji należy opracować zasady i sposób:

 X przeprowadzania analizy planowanych operacji przetwa-

rzania danych osobowych i oceniania, czy mogą powo-

dować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych,

 X oceniania skutków dla ochrony danych planowanych ope-

racji przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

z użyciem nowych technologii,

 X prowadzenia konsultacji z organem nadzorczym przed 

rozpoczęciem planowanych operacji przetwarza-

nia danych.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Administratorzy przedszkoli samorządowych będą mieli 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych o odpo-

wiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadającego wiedzę 

fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony da-

nych, a także wspierania go w wypełnianiu przez niego zadań. 

Więcej informacji na temat obowiązków inspektora ochrony 

danych osobowych znajdą Państwo w poprzedniej części cy-

klu (wydanie styczniowe).

Odpowiedzialność za naruszenie rodo.

1. Odpowiedzialność cywilna
Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemająt-

kową w wyniku naruszenia rodo., ma prawo uzyskać od ad-

ministratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie 

za poniesioną szkodę (art. 82 ust. 1 rodo.). Odpowiedzialność 

cywilna dotyczy zarówno szkody majątkowej, jak i krzyw-

dy (szkody niemajątkowej). Resort cyfryzacji planuje obni-

żyć kary dla podmiotów publicznych, takich jak przedszkola 

i szkoły, do 100 tys. zł.

2. Odpowiedzialność administracyjna
W kwestii odpowiedzialności administracyjnej każdemu or-

ganowi nadzorczemu (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) będzie przysługiwać wiele uprawnień 

naprawczych, takich jak np. wydawanie ostrzeżeń, udziela-

nie upomnień, nieudzielenie, cofnięcie bądź nakazanie cof-
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nięcia certyfikacji określonej w art. 42 lub 43 rodo. (art. 58  

ust. 2 rodo.). Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego 

w dużym stopniu mogą rzutować na sytuację ekonomiczną 

podmiotu przetwarzającego lub administratora.

3. Odpowiedzialność finansowa
Kluczową zmianą, której nie wolno lekceważyć, jest wprowa-

dzenie w obrębie odpowiedzialności administracyjnej możli-

wości nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kary 

te, jak wskazuje art. 83 ust. 1 rodo., powinny być w każdym 

indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i od-

straszające. Rodo. zawiera katalog okoliczności, które organ 

nadzorczy powinien brać pod uwagę, decydując się na nało-

żenie kary finansowej i określając jej wymiar. W przypadku 

przedszkoli  jest to kwota 100 zł (takie są planowane regulacje 

nowej Ustawy o ochronie danych osobowych).

4. Odpowiedzialność karna
Rozporządzenie pozostawia uregulowanie przepisów kar-

nych poszczególnym państwom członkowskim. Takie roz-

wiązanie wynika z różnic w obrębie zarówno polityki karania, 

jak i krajowych przepisów karnych w każdym z tych państw.

W projekcie nowej Ustawy o ochronie danych osobowych 

pojawiły się zaledwie dwa przepisy karne. Warto zaznaczyć, 

że obecna Ustawa posiada tych przepisów sześć. To, co dziś 

jest przestępstwem, a odnosi się do udaremnienia lub utrud-

nienia inspektorowi GIODO czynności kontrolnej, zostanie 

w nowym systemie prawnym wykroczeniem i będzie podle-

gać grzywnie. Natomiast w miejsce pozostałych pięciu obo-

wiązujących obecnie przestępstw ustawodawca chce wpro-

REKLAMA

wadzić wyłącznie jedno przestępstwo. Jego przedmiotem 

będzie przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobo-

wych kategorii szczególnej (m.in. dane osobowe ujawniające 

poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność do 

związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycz-

nych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego ziden-

tyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia). 

Będzie to skutkować pozbawieniem wolności do roku. Wydaje 

się, że takie podejście zostało podyktowane wprowadzony-

mi przez rodo. wysokimi karami finansowymi i skierowa-

niem ciężaru, gwarantującego legalne przetwarzanie danych, 

na aspekty finansowe. Nowy projekt to zatem istotny krok 

w kierunku zastąpienia mało efektywnej odpowiedzialności 

karnej odpowiedzialnością administracyjną (finansową).

Podstawa prawna:
X	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 922),
X	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
z 4.5.2016 r. L 119/1),

X	Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (z 12 września 2017 r.).

Dariusz Skrzyński  
Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa 
pracy i prawa autorskiego
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 Scenariusz zajęć pt. Dziś zabiorę was do zakładu fotograficznego

 Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela obowiązujący 
w przedszkolu

 Regulamin ponoszenia opłat za posiłki

 Zawiadomienie o wypadku w przedszkolu

 Procedura zapewniania bezpiecznych warunków 
organizacji imprez przeprowadzanych  
w przedszkolu 

 Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę 
niepełnoletnią

 Zgoda na publikowanie wizerunku dziecka  
w zakresie działalności przedszkola

EKSTRADOKUMENTY  
w panelu klienta
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DZIŚ ZABIORĘ WAS DO ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO
RODZIC Z PASJĄ – SCENARIUSZ ZAJĘĆ

W ramach spotkań pt. „Rodzic z pasją” można dla przedszkolaków zorganizować zajęcia z osobami, które, w opinii dzieci, 

wykonują ciekawe zawody. Warto, aby zajęcia odbyły się w miejscu pracy danej osoby i poza prelekcją miały formę twór-

czych warsztatów. Osobą zapraszającą może być zarówno rodzic, jak i osoba dorosła zaprzyjaźniona z przedszkolem.

Czas trwania: około 2,5–3 godziny (plus czas przeznaczony na dojście / dojazd).

Grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym, z różnych roczników; dobrze, jeśli zajęcia są przeprowadzane dla 

każdej z grup osobno.

Cele ogólne:
 X poznanie osób wykonujących ciekawe zawody,

 X poznanie nowych miejsc, rzadko odwiedzanych przez dzieci,

 X zaobserwowanie, na czym polega praca osób dorosłych,

 X ocenienie, czy praca może być pasją, jakie warunki muszą zostać spełnione,

 X dostarczanie dzieciom radości wynikającej ze wspólnych działań, związanych z poszczególnymi etapami pracy nad fo-

tografią.

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 X dowiaduje się, kto to jest fotograf,

 X poznaje, na czym polega praca fotografa,

 X ocenia, czy jego praca jest łatwa / trudna, fascynująca / nudna, dynamiczna / monotonna, 

 X ma możliwość obejrzenia pomieszczeń w pracowni fotograficznej,

 X ma możliwość obejrzenia sprzętu fotograficznego współczesnego i dawnego: różnego rodzaju aparatów fotograficz-

nych, lamp, kliszy fotograficznych, a także elementów scenografii wykorzystywanych podczas sesji fotograficznych,

 X czynnie bierze udział we wspólnych sesjach fotograficznych: przebiera się, pozuje, 

 X uczy się, jak należy fotografować,

 X poznaje sposoby komputerowej obróbki zdjęć i przygotowania zdjęć do druku,

 X wraz z opiekunami lub/i fotografem przygotowuje wspólny album/tablo.

Metody: 
 X metoda oparta na obserwacji (uczenie się przez poznanie zmysłowe: dotyk, wzrok, słuch),

 X zajęć praktycznych (uczenie się przez działanie),

 X metoda słowna – metoda podająca (uczenie się przez przyswajanie).

Formy pracy:
 X z całą grupą,

 X w mniejszych grupach,

 X działania indywidualne.

 

Pomoce dydaktyczne:
 X sprzęt fotograficzny i oświetleniowy,

 X sprzęt komputerowy wykorzystywany do obróbki zdjęć,

 X drukarka i papier fotograficzny,

 X rekwizyty do wykorzystania podczas sesji fotograficznej,

 X materiały plastyczne, duży arkusz brystolu,

 X album/klaser na zdjęcia.
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Przebieg zajęć:

Wyjście
Dzieci wraz z opiekunami udają się do wybranego zakładu fotograficznego (możliwość zorganizowania transportu koło-

wego).

Uroczyste przywitanie
Fotograf wita dzieci i ich opiekunów. Wskazane, aby już od momentu powitania miał na sobie aparat fotograficzny, by 

dzieci wiedziały, że stanowi on nieodłączny element pracy takiej osoby.

Pogadanka na temat pracy fotografa
Fotograf przedstawia się dzieciom i zaprasza do swojej pracowni. Opowiada, na czym polega jego praca – fotografowanie. 

Oprowadza dzieci po wszystkich pomieszczeniach pracowni, również ciemni i suszarni, jeśli takowe pomieszczenia są. 

Opowiada, kto go odwiedza i w jakim celu, tzn. wyjaśnia, że wykonuje zdjęcia do dokumentów, zdjęcia do kalendarzy, 

fotografuje przyrodę, ludzi, obiekty, przygotowuje zdjęcia z różnych uroczystości.

Prezentacja zdjęć fotografa 
Warto, aby pogadance towarzyszyła prezentacja dorobku fotografa. Zdjęcia mogą być zarówno czarno-białe, jak i ko-

lorowe, wykonane w różnych formatach i na wiele sposobów obrobione. Dziecko powinno mieć możliwość przyjrzenia 

się z bliska fotografiom, dotknięcia ich. Warto do prezentacji wybrać zdjęcia, które ze względu na tematykę będą fascy-

nowały dziecko: portrety innych dzieci, małe zwierzęta, łodzie, samochody.

Zaprezentowanie sprzętu fotograficznego i oświetleniowego 
W tej części spotkania fotograf może zaprezentować dzieciom różne aparaty fotograficzne. Przedtem należy poinfor-

mować dzieci, że sprzętem nie wolno rzucać, demontować go, niszczyć. Prelekcja na temat aparatów fotograficznych 

powinna być ciekawa, ale dostosowana do możliwości percepcyjnych przedszkolaków. Wystarczy, że fotograf pokaże 

im, jak prawidłowo należy trzymać aparat, jak przebiega fotografowanie, jak wygląda zrobione zdjęcie – podejrzane 

w aparacie. Oprócz aparatów typu lustrzanki, aparatów cyfrowych, polaroidów wskazane jest, aby fotograf pokazał 

aparaty używane dawniej – klasyczne, z materiałem światłoczułym, czyli tzw. kliszą (filmem kolorowym lub czarno-

-białym). Przy tej okazji może pokazać dzieciom, jak wyglądały klisze fotograficzne. Celowe jest, aby dziecko przyjrzało 

się poszczególnym klatkom, samodzielnie dostrzegło ich specyfikę (odwrócony obraz, zmianę kolorów, pomniejszenie). 

Oprócz sprzętu fotograficznego fotograf może pokazać dzieciom różnego rodzaju lampy fotograficzne, przysłony, pry-

zmaty itp. 

Sesje fotograficzne

 X Przygotowanie 

Czynności dzieci: Dzieci samodzielnie dokonują wyboru, jakie rekwizyty chcą wykorzystać podczas sesji, mogą się 

dowolnie przebrać, założyć nakrycie głowy, doczepić wąsy czy brodę. 

Czynności nauczyciela: wychowawcy służą pomocą podczas przebierania i charakteryzowania dzieci. 

 X Fotografowanie

Jeśli dzieci zdecydują się na zdjęcia portretowe, można zaproponować im, by podczas zdjęć stroiły miny albo przybierały 

różne pozy. Jeżeli grupa zdecyduje, że chciałaby stworzyć fotografię wspólną, wówczas warto zadbać o odpowiednią 

scenografię, np. baśniową, piracką. Nauczyciel powinien czuwać nad tym, aby fotografowaniu towarzyszyła dobra za-

bawa, aby dzieci spontanicznie pozowały, uśmiechały się, stroiły miny, nie biegały podczas fotografowania. 
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Z uwagi na wartość sprzętu zdjęcia powinien wykonywać fotograf. Warto, aby objaśniał dzieciom, co mają robić: ustawić 

się, uśmiechnąć, zrobić minę, nie poruszać się, zmienić pozę, znów przez chwilę się nie poruszać. Jeśli fotograf dysponuje 

sprzętem do ćwiczeń, dzieci mogą samodzielnie zrobić zdjęcia swoim kolegom. W takim wypadku należy im pokazać, 

jak prawidłowo trzymać aparat, gdzie spojrzeć, kiedy nacisnąć spust migawki. 

 X Obrabianie

W zależności od wieku dzieci można pozwolić im, aby w małych grupach spróbowały obrobić przygotowane zdjęcia, np. 

zmienić kolorystykę, dołożyć element, dokonać retuszu. Jeśli fotograf spotyka się z dziećmi trzy–czteroletnimi, raczej to 

on powinien pokazać, w jaki sposób na komputerze można „zaczarować” zdjęcie po to, by portretowane osoby wydały się 

młodsze, starsze, ubrane inaczej, odwrócone itp. 

 X Drukowanie/powielanie

Zdjęcia wykonane przez fotografa, ale przede wszystkim te zrobione przez dzieci, należy wydrukować. Każde dziecko na pa-

miątkę powinno otrzymać swój komplet (kwestię odpłatności za takie usługi powinno się załatwić wcześniej, aby dziecko 

nie było rozczarowane, że nie może otrzymać nieopłaconych zdjęć). Dziecko na tym etapie może pomagać w następujący 

sposób: odnaleźć pośród innych zdjęć własne, wybrać te, które chce mieć wydrukowane, dołożyć ramkę albo podpis, wybrać 

kolor papieru, na którym będzie wydrukowane zdjęcie.

Przygotowanie albumu 
W zależności od możliwości czasowych i technicznych albo w pracowni fotograficznej, albo już po przyjściu do sali przed-

szkolaki wraz z wychowawcami mogą przygotować album bądź tablo. W tym celu wykorzystują wcześniej wykonane 

zdjęcia, naklejają je lub umieszczają w albumie. Ozdabiają tablo. Wymyślają komentarze i podpisy do zdjęć, które z pomocą 

nauczycieli zostają zapisane. Jeśli dzieci zdecydują się na przygotowanie albumu, warto, aby na stronie tytułowej pojawiła 

się nazwa grupy oraz data wykonania. Każda strona może być poświęcona jednemu dziecku – wówczas to ono wybiera 

fotografie i uzupełnia stronę własnymi ozdobami, szlaczkami, uśmieszkami, odciskami paluszków itp. Może zdecydować, 

jaki tytuł nadać swojej prezentacji (np. Zosia podróżniczka, Jaś jako bardzo stary dziadek, Jola w butach na obcasach, Maciuś 

łakomczuch). 

Przygotowany album można wyeksponować w specjalnym kąciku tematycznym, pozwolić dzieciom na swobodne prze-

glądanie go, wspólnie wspominać odwiedziny u fotografa. 

Pożegnanie
Dzieci wraz opiekunami żegnają się z fotografem, dziękują za wspólne spotkanie. Fotograf na pamiątkę wizyty w pracowni 

może obdarować przedszkolaki kliszami, szpulką filmu, kilkoma autentycznymi, bardzo starymi fotografiami. Te przedmioty 

mogą zostać wyeksponowane w kąciku tematycznym. 

Po powrocie do sali w celu utrwalenia wiadomości wychowawca powinien porozmawiać z dziećmi na temat wizyty 

u fotografa, zapytać o ich wrażenia, dowiedzieć się, co najbardziej im się podobało oraz czy zapamiętały, jak nazywają się 

poszczególne przedmioty fotograficzne. 

Jeśli w pracowni fotograficznej dzieci nie mogły wykonać tablo czy albumu albo dokończyć pracy, to po powrocie do sali 

mogą powrócić do tych zajęć. Ponadto, jeśli fotografie dzieci zostały utrwalone na nośniku, to warto, aby przedszkolaki 

po powrocie do placówki jeszcze raz mogły obejrzeć wszystkie zdjęcia, które udało im się wspólnie wykonać. Fotografie 

mogą zostać nagrane na płytę CD i przekazane dzieciom.
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REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA 
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU …………………………………………………………… 

NR ……… W …………………………

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego 

oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2035 ze zm.).

§ 1

Praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

§ 2

1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie z inicjatywy dyrektora przedszkola lub na wniosek:

1) nauczyciela,

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) organu prowadzącego przedszkole,

4) rady rodziców.

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku za-

wodowego nauczyciela za okres stażu.

3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogicz-

ny, organu prowadzącego lub rady rodziców dyrektor przedszkola powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej 

na miesiąc przed dokonaniem oceny.

§ 3

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1) ocena wyróżniająca, 

2) ocena dobra, 

3) ocena negatywna. 

§ 4

1. Oceny pracy dokonuje dyrektor przedszkola.

2. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 

Karty nauczyciela oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola, w którym zatrudniony jest nauczyciel, w po-

rozumieniu z dyrektorem przedszkola, szkoły lub placówki, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

§ 5

1. Dyrektor, na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy, zasięga opinii na temat pracy nauczyciela właściwego do-

radcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. 

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, wyrażone zostają pisemnie.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA



 36 | PRZEDSZKOLE. MIESIĘCZNIK DYREKTORA LUTY 2018

DOKUMENTY DYREKTORA / WZORY DO POBRANIA NA WWW.OFICYNAMM.PL

§ 6

1. Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z pisemnym projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i za-

strzeżeń.

2. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie w ciągu trzech dni od daty zapoznania się z projektem oceny.

3. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być 

obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

4. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór jest załącznikiem do regulaminu. Odpis 

karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. 

§ 7

1. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia od-

wołania, za pośrednictwem dyrektora przedszkola, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. 

3. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

§ 8

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt od-

mowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania 

nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka albo dobrem publicznym.

§ 9

1. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi:

1) stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel obowiązany jest:

a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami 

przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b) wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

e) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

2) stopień realizacji zadań określonych art. 5 Ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym nauczyciel w swoich dzia-

łaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską 

o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka,

3) zadań statutowych przedszkola,

4) obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty nauczyciela,

  – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2.	 Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prawidłowość realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola, w której na-

uczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, zachowanie odpowiedniej 

dyscypliny dzieci na zajęciach,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności przedszkola, udział w pracach 
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zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego moż-

liwości i potrzeb,

5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie doku-

mentacji).

§ 10

1.	 Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który spełnia kryteria oceny dobrej, ponadto wyróżnia się osiąganiem 

co najmniej trzech z niżej opisanych stanów rzeczy lub działań:

1) z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe,

2) aktywnie uczestniczy w pracach zespołów nauczycielskich (przedmiotowych, wychowawczych, problemowych),

3) efektywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej,

4) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu wewnętrznych procedur przedszkola,

5) korzysta z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki,

6) jest otwarty na propozycje nowatorskich rozwiązań, poszukuje atrakcyjnych form i metod pracy.

2.	 Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który ogólnie dobrze realizuje wszystkie zadania nauczyciela, a w szczególności:

1) właściwie planuje proces dydaktyczny i wychowawczy,

2) dostosowuje treści i metody nauczania do możliwości dzieci,

3) urozmaica zajęcia, używając różnorodnych pomocy dydaktycznych,

4) efektywnie wykorzystuje czas zajęć,

5) potrafi rozbudzić zainteresowania dzieci przedmiotem, wyzwolić ich aktywność i samodzielność poznawczą, 

6) stawia dzieciom wysokie, ale realne wymagania,

7) stosuje indywidualizację przez dobór odpowiednich metod i form pracy, mobilizuje wszystkie dzieci do uczest-

nictwa w zajęciach,

8) analizuje trudności dzieci i stara się wypracować sposoby pomocy,

9) umożliwia dzieciom zdolnym rozwój zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności,

10)  dobrze wywiązuje się z obowiązków wychowawczych,

11)  regularnie współpracuje z rodzicami, informując ich o wynikach dzieci,

12)  wzbogaca swój warsztat pracy,

13)  prawidłowo prowadzi dokumentację przedszkolną,

14)  cechuje go kultura osobista i takt pedagogiczny.

3.	 Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

1) nie osiąga zadowalających wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie stosuje posiadanych środków dydaktycznych, nie przejawia 

zainteresowania swoim warsztatem pracy,

3) nie przestrzega dyscypliny pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie do-

kumentacji),

4) w żadnej formie nie podnosi swoich kwalifikacji zawodowych, nie wykazuje żadnej aktywności w pracach 

rady pedagogicznej,

5) nie respektuje wewnętrznych zarządzeń dyrektora o charakterze organizacyjnym i porządkowym,

6) nie uwzględnia w swojej pracy zaleceń pohospitacyjnych,

7) lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków,

8) lekceważy zadania o charakterze nadzoru i opieki,

9) nie wykazuje dostatecznej troski o powierzone mienie i sprzęt przedszkola,

10)  nie wykazuje należytej troski o właściwą współprace z rodzicami,

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIAZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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11)  swoją pracą i postawą nauczycielską powoduje uzasadnione i powtarzające się skargi rodziców,

12)  nie wykazuje troski o losy swoich wychowanków, nie dba o ukształtowanie właściwych i społecznie pożądanych 

postaw wychowanków,

13)  nie dba o właściwą atmosferę pracy oraz zasady współżycia oparte na wzajemnym szacunku i koleżeństwie,

14)  postępuje sprzecznie z zasadami etyki, wykazuje brak tolerancji, taktu i kultury osobistej.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie …………………… r.

REGULAMIN PONOSZENIA OPŁAT ZA POSIŁKI W PRZEDSZKOLU  
.....................................................................……………………….........................…

1. Rodzice dzieci korzystających z posiłków wydawanych przez stołówkę zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat.

2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest zarządzeniem dyrektora przedszkola, wydawanym w porozumieniu z orga-

nem prowadzącym. Zasady ustalania wysokości opłaty za posiłki określa art. 67a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

3. Opłatę za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry: gotówką w sekretariacie przedszkola lub przelewem na konto przed-

szkola o numerze: ………………………………………….

4. Opłatę za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym dziecko korzystać będzie ze stołówki. Brak wpłaty oznacza rezygnację z posiłków w kolejnym miesiącu.

5. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora przedszkola można dokonać opłaty za posiłki w innym terminie.

6. Przedszkole odmawia wydawania posiłków dzieciom, których rodzice zalegają z opłatą za poprzedni okres rozlicze-

niowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet powstałych wcześniej zaległości.

7. W przypadku nieobecności w przedszkolu dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku zwrotowi podlega dzienna 

wysokość opłaty wniesionej za posiłek za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

8. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w przy-

padku, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona nie później niż w dniu ją poprzedzającym.

9. W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka w przedszkolu na rodzicach ciąży obowiązek powiadomienia o tym 

fakcie sekretariatu przedszkola.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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  ..................……………………………
                                  (miejscowość, data)

    1.  Prokuratura Rejonowa 

         w ……………...........…………….......……

    2.  Kurator Oświaty 

         w ……………...........…………….......……

         Inspektorat w ……......................

ZAWIADOMIENIE O CIĘŻKIM / ŚMIERTELNYM / ZBIOROWYM* WYPADKU  
W PRZEDSZKOLU

Informuję, że w dniu ………........................……… o godz. ……............… w Przedszkolu ………....................………………… zdarzył się wypadek 

ucznia, mający charakter wypadku ciężkiego / śmiertelnego / zbiorowego*.

W wyniku tego wypadku poszkodowany został uczeń / poszkodowani zostali uczniowie ……………………………………………………………

……………………………..........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................………
(w przypadku wypadku zbiorowego podać liczbę poszkodowanych uczniów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania ucznia)

W wyniku poczynionych działań powypadkowych ustalono:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................………………
(opis okoliczności i przyczyn wypadku)

Świadkami tego zdarzenia byli:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania świadków)

W związku z wypadkiem zabezpieczono następujące dowody:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……
(wskazać dowody)

…………………........................................................................……………
         (podpis dyrektora lub osoby działającej w jego imieniu)
* Pozostawić właściwe.
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INICJATYWY RODZICÓW
Inicjatywy rodziców pełnią co najmniej dwie funkcje w wychowaniu przedszkolnym. Po pierwsze, 
stanowią siłę sprawczą szeroko pojętej działalności edukacyjnej i społecznej placówki, a po drugie, 
wyróżniają ją spośród innych. Dyrektor, który może liczyć na różnego rodzaju wsparcie rodziców, 
jest w sytuacji komfortowej, wie, że dysponuje gronem osób pozytywnie nastawionych do działania. 

JOANNA ŁUKOWICZ-LOSKA

Rodzice wraz dyrektorem i nauczycielami mogą zapropono-

wać szereg ciekawych przedsięwzięć, dzięki którym zajęcia 

w przedszkolu zyskają dodatkowe walory. Poniżej zaprezen-

towano wybrane propozycje, które dotyczą sfer: edukacyjnej, 

wychowawczej, prospołecznej.

Inicjatywy edukacyjne

Rodzaje: Rodzice mogą zasugerować, aby dzieci w przed-

szkolu uczyły się dwóch języków obcych. Jak wiadomo, od 

bieżącego roku nauka jednego języka obcego nowożytnego 

jest obligatoryjna, drugi język natomiast może pozytywnie 

wyróżniać placówkę na tle innych.

Szanse: Kontakt z językiem obcym przynosi wymierne 

efekty, dziecko staje się bardziej komunikatywne, czuje 

się pewniej w nowym środowisku, tworzy trwałe i dobre 

relacje z innymi. Przedszkolak chętnie uczy się nowych 

wierszyków i piosenek, również w języku obcym, bo chce 

przed najbliższymi zaprezentować swoje umiejętności, 

zostać pochwalony. Ponadto dziecko, które na etapie 

przedszkola opanowało podstawowe zwroty w języku 

obcym, pewniej podchodzi do nauki tego języka w szkole 

podstawowej.

Zagrożenia: Nauka języka obcego na poziomie przedszkola 

sprowadza się do zabawy. Nie można wymagać od dziecka, 

by przyswoiło słownictwo czy gramatykę chociażby na po-

ziomie elementarnym. Rodzic niechętny inicjatywie dodat-

kowej nauki języka może krytykować pomysł, sugerując, 

że takie zajęcia okażą się stratą czasu i pieniędzy, a także 

starać się udowadniać innym, że dziecko w przedszkolu ma 

przede wszystkim dobrze się bawić, natomiast uczyć będzie 

się dopiero w szkole.

Właściwe wybory: Pomysł nauki drugiego języka obcego 

warto praktykować w placówkach, które są zlokalizowane 

w dużych aglomeracjach, gdyż w tamtejszych szkołach pod-

stawowych wprowadza się możliwość wyboru nauki języka 

obcego od klasy I. Wówczas rodzic decyduje, czy dziecko bę-

dzie uczęszczało np. na język angielski, niemiecki czy fran-

cuski. W przedszkolach można również prowadzić naukę 

języków, które nie są tak popularne: włoskiego czy hiszpań-

skiego. Pomysł okazuje się trafny, gdy placówka utrzymuje 

kontakty z ośrodkami zagranicznymi. Podczas wspólnych 

(międzynarodowych) spotkań dzieci potrafiące porozumieć 

się w języku gości czują się pewniej, samodzielnie nawiązują 

nowe kontakty, śmielej podchodzą do spełniania próśb swo-

ich wychowawców.

Inicjatywy wychowawcze

Rodzaje: Rodzice mogą zaproponować, aby w ramach zajęć 

wychowawczych dzieci miały warsztaty z zatrudnionym 

w placówce psychologiem. Zajęcia mogą dotyczyć radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, np. w przypadku zagubienia za-

bawki, niechęci do podjęcia zabawy, powrotu do przedszkola 

po dłuższej nieobecności.

Szanse: Na zajęciach kierowanych wychowawca prezento-

wanym przez siebie zachowaniem wpływa na poczynania 

podopiecznych. Uczy ich, jak postąpić w danej sytuacji, swoje 

uwagi kieruje do konkretnych przedszkolaków. W warszta-

towych zajęciach wychowawczych mogłaby uczestniczyć 

wybrana grupa dzieci. Podczas nich maluchy musiałyby od-

naleźć się w innych rolach. Można je poprosić, aby udawały, 

że coś kogoś boli, i wspólnie zastanowiły się, co zrobić w takiej 

sytuacji, bądź wcieliły się w rolę dziecka, które odmawia po-
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dzielenia się zabawką, i takiego, któremu jest przykro z tego 

powodu – aby lepiej zrozumieć, jak ważna jest wspólna, zgod-

na zabawa. Towarzyszem dziecięcych zabaw mogłaby być 

ulubiona maskotka, której przedszkolak pomagałby w sytua-

cjach ćwiczonych na zajęciach.

Zagrożenia: Rodzice mogą nie zgodzić się na dodatkowe 

zajęcia wychowawcze, uważając, że ich dzieci dobrze radzą 

sobie w grupie, potrafią się dzielić, zachowują się uprzejmie, 

są grzeczne i zdyscyplinowane. Mogą obawiać się, że takie 

zajęcia będą dla nich stresujące i jednocześnie wymagające 

wykonywania dodatkowych czynności, których przedszko-

laki nie lubią.

Właściwe wybory: Zajęcia można zaproponować dla dzieci 

z grup najstarszych, aby ułatwić im sprawniejsze opanowanie 

wybranych umiejętności wymaganych na koniec wychowa-

nia przedszkolnego. Poza tym warto, aby dziecko wiedzia-

ło, że oprócz nauczycieli w placówkach pracują także osoby, 

których rola sprowadza się przede wszystkim do pomocy 

i rozwiązywania trudnych spraw. Wskazane jest, aby rodzina 

malucha miała świadomość, że z tej pomocy może korzystać 

tak często, jak tylko potrzebuje.

Inicjatywy sportowe

Rodzaje: Pomysły rodziców dotyczące sfery sportowej są 

zwykle bardzo atrakcyjne. Dorosły, który z własnej inicjatywy 

uczęszcza na różnego rodzaju zajęcia poprawiające jego kon-

dycję fizyczną, sam czuje się zobligowany, by wyjść z inicja-

tywą. Najczęściej rodzice proponują, aby przedszkolaki miały 

dodatkowe zajęcia taneczne. Może dla odmiany warto zorga-

nizować dla nich gry i zabawy ruchowe w sali czy na wolnym 

powietrzu, zaproponować lekcje judo, zajęcia z nauki jazdy 

na deskorolce czy nawet na nartach?

Szanse: Dziecko na takich zajęciach uczy się czegoś nowego, co 

początkowo wydaje mu się trudne, a jednocześnie jest intere-

sujące. Ćwiczy pod okiem trenera, który wie, jak poprowadzić 

zajęcia, by były one bezpieczne i efektywne. Nauczyciel nie 

podniesie na dziecko głosu nawet wówczas, gdy nie radzi sobie 

ono z wykonaniem prostych ćwiczeń. Przedszkolak trenuje 

w towarzystwie kolegów z grupy, których dobrze zna i lubi.

Zagrożenia: Rodzic z obawy o swoje dziecko może uznać, 

że takie zajęcia są obarczone ryzykiem, bo narażają malucha 

na kontuzję. Ponadto może wyjść z założenia, że sam najlepiej 

nauczy swoją pociechę. Dziecko, które gorzej będzie radziło 

sobie z opanowaniem wymaganych umiejętności, może nie-

chętnie brać udział w zajęciach.

Właściwe wybory: Sprofilowane zajęcia sportowe warto za-

proponować w formie spotkań otwartych – przeznaczonych 

zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mogą one odbywać się 

cyklicznie przez cały rok i być okazją nie tylko do rozwijania 

pasji sportowych, ale również do wzajemnego odkrywania 

talentów. W czasie aktywności fizycznych można zorganizo-

wać zawody drużynowe czy konkurencje, w których rodzice 

będą mogli brać udział z dziećmi i wzajemnie się dopingować.

Inicjatywy artystyczne

Rodzaje: Rodzice mogą zasugerować, aby dzieci w czasie za-

jęć w przedszkolu spotykały się z osobami, które na co dzień 

działają artystycznie: plastykami, fotografikami, grafikami 

komputerowymi. Mogą zaproponować cykle zajęć tematycz-

nych dotyczących np. lepienia z gliny, majsterkowania, wyko-

nywania kolaży tematycznych.

Szansa: Dziecko na takich zajęciach wzbogaca swój warsztat, 

dowiaduje się, że można tworzyć prace ciekawe i oryginalne 

z przedmiotów naturalnych na podstawie własnej wyobraźni. 

Ćwiczy swoje zdolności manualne, staje się artystą, poza tym 

poznaje ciekawych ludzi, którzy zarażają je własną pasją.

Zagrożenia: Zajęcia artystyczne wymagają od dziecka wyka-

zania się cierpliwością, skupienia uwagi, dokładności. Małe 

dzieci nie potrafią koncentrować się w dłuższej perspektywie 

czasowej. Rodzic może zakwestionować celowość takich za-

jęć, wskazując, że dziecko w przedszkolu na zajęciach w gru-

pie stale wykonuje prace plastyczne, więc nie ma potrzeby, by 

za takie zajęcia dodatkowo płacić.

Właściwe wybory: Dodatkowe zajęcia artystyczne okażą 

się inicjatywą fortunną, jeśli poprowadzi je osoba potrafiąca 

sprostać potrzebom dzieci i wraz z nimi wykonać pracę, któ-

rej podczas zajęć kierowanych nie sposób przygotować. Jeśli 

dziecko dopytuje: „Kiedy znowu będą zajęcia?”, a po przyjściu 

do domu koniecznie chce stworzyć z rodzicami podobną pra-

cę, dorośli mogą mieć pewność, że ich wybór był słuszny. Za-

jęcia artystyczne można intensyfikować w okresie świątecz-

nym – z pomocą plastyka wykonać mnóstwo ozdób zarówno 

do przedszkola, jak i do domu, zorganizować festyn, podczas 

którego będzie można zakupić ręcznie wykonane dekoracje, 

włączyć się w przygotowanie świątecznych kartek, które wy-

syła się do innych placówek.

Inicjatywy społeczne

Rodzaje: Rodzice mogą zaproponować, aby dzieci spotkały 

się z osobami, które wykonują odpowiedzialne zawody, czyli 

ratują życie i zdrowie innych osób, strzegą bezpieczeństwa, 

decydują o sprawach ważnych, również dla najmłodszych.

Szansa: Dziecko na takich zajęciach nie tylko może zobaczyć, 

jak wygląda mundur strażaka czy policjanta, ale i dowiedzieć 

się, dlaczego ta praca jest tak odpowiedzialna. Spotkania warto 

zorganizować w formie praktycznych warsztatów, na których 
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Joanna Łukowicz-Loska
Autorka indywidualnych metod pracy z uczniami wybitnie 
zdolnymi i dysfunkcyjnymi, nauczycielka, autorka badań  
i analiz dotyczących zagadnień filologicznych, pedagogicznych 
i społecznych, recenzentka, krytyk, powieściopisarka

przedszkolaki przy okazji gry i zabawy uczą się najważniej-

szych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zapamię-

tują numery alarmowe, dowiadują się, jak reagować w kon-

kretnych, niebezpiecznych sytuacjach. Dla przedszkolaków 

lekarz czy strażak to zawody marzeń. Osoby, które wykonują 

tę pracę, mogą opowiedzieć o codziennych obowiązkach i za-

daniach, o satysfakcji z niesienia pomocy, a po spotkaniu prze-

kazać dzieciom plakietki odblaskowe czy inne drobne pamiątki.

Zagrożenia: Rodzic może wyrazić sprzeciw wobec tego, aby 

placówkę odwiedził konkretny lekarz czy policjant, bo pry-

watnie nie sprzyja tej osobie. Lepiej dla dziecka, jeśli nie jest 

to jego rodzic, bo wówczas może ono nie wiedzieć, jak zacho-

wać się w sytuacji spotkania – czy zwracać się do ojca: „tato” 

czy „panie policjancie”? Prócz tego niektórym rodzicom może 

wydawać się, że w przedszkolu mają miejsce sytuacje niebez-

pieczne, skoro potrzebne jest wsparcie służb mundurowych.

Właściwe wybory: Warto uzmysławiać celowość takich 

spotkań, a w roczny plan pracy placówki wpisać cykliczne 

spotkania z wymienionymi osobami i z wyprzedzeniem infor-

mować o nich. Miesiące jesienne to dobra okazja do spotkań 

ze strażnikiem miejskim czy policjantem. Osoby te chętnie 

zorganizują zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Zimą, w okre-

sie wzmożonych zachorowań na grypę, można spotkać się 

z lekarzem, który opowie dzieciom, jak chronić się przed wi-

rusami, co robić, aby wzmocnić odporność. Wiosną można 

zaprosić do przedszkola strażaka i poprosić o przygotowanie 

zajęć o pożarach. Przed wakacjami warto, aby przedszkole od-

wiedził ratownik, który zwróci uwagę, jak bezpiecznie kąpać 

się i bawić w pobliżu zbiorników wodnych.

Inicjatywy rodzinne

Artystyczne spotkania popołudniowe przy muzyce i w ple-
nerze
W ramach zajęć artystycznych nie tylko dla dzieci, ale także 

dla ich rodziców można zorganizować zajęcia, podczas któ-

rych wspólnie wykona się duże projekty z wykorzystaniem 

różnorodnych technik plastycznych: plakaty, dekoracje do 

przedstawień teatralnych czy jasełek, a jednocześnie będzie 

można posłuchać muzyki – relaksacyjnej, klasycznej, pocho-

dzącej z dziecięcego repertuaru. Przy sprzyjającej aurze zajęcia 

mogą odbywać się w plenerze, być połączone z aktywnym 

rozwijaniem postawy przyjaznej środowisku przyrodniczemu.

Wspólne gotowanie

Raz w miesiącu dla dzieci i ich najbliższych można zorgani-

zować tematyczne warsztaty kulinarne, podczas których 

wspólnie przygotują smaczne i zdrowe potrawy, np. finezyjne 

przekąski urodzinowe, kolorowe koktajle albo własnoręcznie 

zdobione pierniczki. Podczas takich zajęć należy zwrócić uwa-

gę na bezpieczeństwo dzieci, przestrzegać zaleceń sanepidu, 

mieć na uwadze różne ograniczenia. Dobrze, jeśli przygoto-

waną przekąskę dziecko może zjeść na miejscu, a wykonanie 

jej nie wymaga obsługi sprzętu elektrycznego. Podczas takich 

spotkań należy uczyć dzieci, że wpada się dzielić, wzajemnie 

się częstować, pomagać sobie podczas pracy.

Inicjatywy wspierające i integrujące

Dorośli mogą zaproponować powołanie klubu rodzica, czy-

li grupy wzajemnie wspierających się osób, w skład której  

– oprócz rodziców – będą wchodzić wychowawcy i terapeuci. 

Spotkania w klubie powinny mieć na celu pogłębianie wiedzy 

i kompetencji wychowawczych rodziny, szczegółowo mogą 

dotyczyć potrzeb małego dziecka, agresji wśród dzieci, zasad 

wychowania, postaw rodzicielskich, potrzeby okazywania 

uczuć i emocji, stosowania kar i nagród. Warto prowadzić je 

w formie aktywnych warsztatów.

W ramach zajęć wspólnych rodzic może poprosić o kon-
sultacje z wybranym pedagogiem. Na takich spotkaniach 

mógłby zapoznać się z osiągnięciami dziecka, dowiedzieć, jak 

jego pociecha zachowuje się grupie, na ile jest samodzielna. 

Przy okazji mógłby pozyskać informacje o formach wsparcia, 

a także zorientować się, w jaki sposób może pracować z dzie-

ckiem w domu, aby doskonaliło swoje umiejętności.

Z kolei cykliczne zajęcia otwarte to forma spotkań, której 

celem jest wzajemna integracja rodzin. Mogą przybierać for-

mę wspólnego czytania czy opowiadania bajek, zabaw przy 

muzyce, tańców, gier terenowych. Zajęcia tego typu powinny 

mieć charakter spotkań półoficjalnych, tzn. takich, podczas 

których rodzice grają z dziećmi i wychowawcami, bawią się, 

wykonują różne prace tematyczne.

Podsumowanie 

Inicjatywy rodziców powinny być przemyślane, adekwatne 

do możliwości i środków, jakimi dysponuje placówka, muszą 

służyć dzieciom. Jeśli przedszkolak z chęcią uczestniczy w za-

jęciach, a rodzic dostrzega, że dzięki tym aktywnościom jego 

pociecha nabywa dodatkowych umiejętności, to takie zajęcia 

są wskazane. Kreatywność rodziców stanowi duży atut pro-

ponowanych inicjatyw.
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JAK WPROWADZAĆ  
ZMIANY W ŻYCIE?
Początek nowego roku to okres planowania i zakładania określonych celów. Często jednak okazuje 
się, że postanowienia funkcjonują jedynie na papierze i nawet podejmowanie prób ich realizacji nie 
prowadzi do oczekiwanego efektu. Jak zatem działać, aby faktycznie wprowadzić zmiany w życie?

MAGDALENA WIDŁAK-LANGER

Przed uczynieniem każdego postanowienia warto zadać 

sobie pytanie, czy jest ono naprawdę potrzebne oraz z cze-

go wynika chęć dążenia do określonej zmiany. Czy jest ona 

motywowana wewnętrznie, pragnieniem zrobienia cze-

goś dla siebie? Czy może jest to potrzeba motywowana ze-

wnętrznie, jak ukończenie kursu, który podejmujemy tylko 

dlatego, że wszyscy znajomi przez niego przeszli?

Potrzeby motywowane wewnętrznie łatwiej jest zrea-

lizować, choć nie oznacza to, że będzie to łatwy proces. Bu-

dujące jest jednak to, że w przypadku realizowania celów 

wynikających z potrzeb wewnętrznych poziom determi-

nacji zazwyczaj jest wyższy, a samozaparcie, chęci do dzia-

łania i cierpliwość znacznie większe. To ważne, szczególnie 

kiedy na drodze do realizacji celu pojawiają się trudności, 

często nieprzewidziane. 

Kiedy natomiast decydujemy się na postawienie sobie 

jakiegoś celu, który nie jest motywowany wewnętrznie, 

a wręcz przeciwnie – pojawia się np. na skutek nacisku zna-

jomych czy z powodu niezdrowych przekonań – jego reali-

zacja będzie trudniejsza. Dodatkowo nieuniknione momen-

ty trudności i zwątpienia mogą okazać się dla nas bardziej 

dotkliwe, poziom cierpliwości może być niższy, a chęci do 

działania mogą szybko zanikać. Już sama motywacja do 

zmiany ma więc znaczenie w procesie realizowania sta-

wianych sobie celów. 

Dlatego, podejmując określone postanowienie, warto 

wiedzieć, jaka motywacja za nim stoi oraz do czego ma nas 

ono prowadzić. Dobrym pomysłem jest rozpisanie tego 

na kartce, aby w chwilach zwątpienia mieć do czego się 

odwołać i przypomineć sobie nasze wcześniejsze ustale-

nia. Łatwiej wówczas zachować dystans i poczucie sen-

su działania.

Idealny czas na zmiany

Wiele osób decyduje się na zmiany w okresie noworocz-

nym, bo to bardzo symboliczny czas. Kiedy zaczyna się 

nowy rok czy miesiąc, pojawia się też dodatkowy argument 

do podejmowania zmian. Nie warto jednak skupiać się tylko 

na dacie, ponieważ „idealny czas” na zmianę zwyczajnie nie 

istnieje. Termin to tylko kwestia umowna. Przecież usta-

lasz go samodzielnie i zawsze możesz go zmienić, dlatego, 

zamiast kolejny raz odkładać realizowanie tego, co ważne, 

zamień „za rok” na „od jutra”, a jeszcze lepiej: „od dziś”.

Staraj się jednak zachować zdrowy rozsądek we wpro-

wadzaniu zmian w życie. Bardzo duże zmiany w okresie 

wymagającym wytężonego wysiłku lub wtedy, kiedy zwy-

czajnie jesteś w kryzysie, nie są dobrym pomysłem. Kluczo-

we znaczenie ma bowiem zaangażowanie w działanie.

Strategia działania

Kiedy decyzja o realizacji danego celu zapadnie, warto za-

stanowić się, jaka strategia działania będzie właściwa. Jest 

ich mnóstwo i w zależności od typu swojej osobowości, 

temperamentu i sytuacji można wybrać określone rozwią-

zanie. Jedną z bazowych technik, która przynosi bardzo 

dobre efekty, jest strategia „małych kroków”. Jej głównym 

założeniem jest codzienne, regularne dążenie do zmiany. 

Myślenie, że na drodze do celu należy iść szybko i wielki-

mi krokami, jest zgubne. Działanie powoli, stopniowo, po-

zwala na bieżące obserwowanie sytuacji i modyfikowanie 

kolejnych kroków w razie potrzeby. Jest to ważne również 

dlatego, że w procesie zmian czy nauki zdarzają się momen-

ty progresu (kiedy widoczne są zmiany) oraz regresu (kiedy 

napotykamy trudności lub chwilowo nie mamy możliwości 

realizowania postanowienia). 
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Czasami bywa też tak, że popełniamy błędy. Warto 

mieć możliwość obserwacji tego, co się dzieje, na bieżąco  

– także po to, aby te błędy korygować.

Zapomnij o multitaskingu

Obecnie bardzo mocno promowane jest działanie w du-

chu multitaskingu (robienia wielu rzeczy jednocześnie). Jest 

to szczególnie zauważalne w środowiskach korporacyj-

nych. Takie podejście wcale nie wpływa jednak pozytywnie 

na efektywność i nie prowadzi do większego zadowolenia 

z siebie. Wręcz przeciwnie – działanie na wielu polach jed-

nocześnie obciąża system poznawczy, co skutkuje spadkiem 

energii, spostrzegawczości, refleksu, cierpliwości, kreatyw-

ności czy wytrzymałości na trudności. Innymi słowy, multi-

tasking wpływa destrukcyjnie zarówno na proces realizacji 

celu, jak i na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Co więcej, multitasking często prowadzi do przekona-

nia o nadmiarze pracy i zbyt szybkim tempie działania, a to 

wpływa na budowanie zupełnie niepotrzebnych napięć (psy-

chicznych i fizycznych), a w skrajnych przypadkach może 

prowadzić do odczuwania paniki. Ponadto pojawić się może 

poczucie syzyfowej pracy – czyli ciągłego działania, bez na-

wet minimalnych efektów, a to rzutuje na ocenę siebie jako 

profesjonalisty oraz na poczucie własnej wartości i spraw-

czości. W konsekwencji może to prowadzić do frustracji, zło-

ści, a w przypadku pracy zawodowej jest obarczone szcze-

gólnie dużym ryzykiem wypalenia zawodowego.

Czym jest nawyk?

Zazwyczaj wprowadzanie zmian w życie wiąże się z ko-

niecznością przeformułowania dotychczasowych nawy-

ków. Nawyk to jedna z wielu nabytych dyspozycji behawio-

ralnych, czyli nabyty sposób zachowania. Słowo „nabyty” 

jest tutaj szczególnie istotne, ponieważ oznacza, że dany 

sposób postępowania można zmienić.

Z badań wynika, że 40 proc. codziennych działań człowie-

ka to działania nawykowe. Dzięki nim nie ma potrzeby za-

stanawiać się nad tym, jak zrobić krok, jakie ruchy wykonać, 

by z szafki nad zlewem wyjąć kubek, czy w jaki sposób pro-

wadzić samochód. Nawyki w życiu człowieka są więc bardzo 

ważne, ponieważ wpływają na „automatyzację” działania, 

co znacząco odciąża system poznawczy i ułatwia codzienne 

funkcjonowanie. Nie wolno zapominać, że mają one jednak 

także swoją „ciemną stronę”. Oznacza to, że wykształcamy 

również nawyki, które okazują się być destrukcyjne, np. nie 

służą ciału (jak objadanie się), funkcjonowaniu systemu po-

znawczego (jak późne chodzenie spać) czy budowaniu relacji 

(jak agresywny sposób komunikacji).

Dopiero w minionym stuleciu nawyk został uznany 

za konstruktywną postawę społeczną. Zaczęto badać tę 

dyspozycję jako coś, co potencjalnie może mieć pozytywny 

wpływ na życie człowieka. Nawyk okazał się być na tyle cie-

kawym zagadnieniem, że badacze neuronauk w obszarach 

poznawczym i behawioralnym zainteresowali się sprawdze-

niem, dlaczego jest to tak silny konstrukt i jak „działa”.

Jak powstaje nawyk?

Według psycholog Wendy Wood z Uniwersytetu w Połu-

dniowej Kalifornii nawyk powstaje poprzez specyficzny 

proces uczenia się, zwany procesem asocjacyjnym, czyli 

skojarzeniowym, nazywany również warunkowaniem. 

Oznacza to, że człowiek uczy się tworzyć pewne połącze-

nia między różnymi działaniami, a te z kolei stają się wzo-

rem zachowania. Ten sposób uczenia się w większości ma 

charakter niezamierzony, a więc nie jest świadomie pla-

nowany. Jak się okazuje, wynika to z faktu, że człowiek 

ma dwa umysły: intencjonalny i nawykowy. Ten pierwszy 

odpowiada za świadome decyzje i idące za nimi działania, 

natomiast ten drugi – za działania poza świadomością (au-

tomatyczne).

Nawyki powstają poprzez pewne określone bodźce, syg-

nały. Aktywność neuronalna mózgu zmienia się pod wpły-

wem tych bodźców i sposobu ich odbierania (czyli skojarzeń 

z nimi związanych). Oznacza to, że pewne bodźce z pamię-

ci roboczej są przenoszone do umysłu intencjonalnego, 

a potem do umysłu nawykowego. Umysł nawykowy dzia-

ła w schematyczny sposób, który nie zakłada zmian, toteż 

kiedy człowiek zacznie działać w sposób nawykowy, trudno 

mu będzie zmienić sposób działania i będzie to wymagało 

czasu. Dzieje się tak dlatego, że to, co znane i zapamięta-

ne poprzez wielokrotne powtórzenia, jest „lepsze” od tego, 

co nowe. Nawet jeśli określony nawyk nie jest korzystny, 

umysł nawykowy nie chce ustąpić i zgodzić się na zmianę. 
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To wyjaśnia, czemu proces wprowadzania zmian jest tak 

trudny i obarczony tak dużym ryzykiem niepowodzenia, 

nawet w przypadku silnej motywacji i chęci do zmian.

Jak się uporać z nawykiem?

W języku potocznym mówi się o zmienianiu nawyków, co 

rodzi przekonanie, że można się ich oduczyć i na tym pole-

ga proces zmiany. Jest to jednak bardziej skomplikowane. 

Nawyk to sposób działania, który towarzyszył człowieko-

wi przez długi czas, jest zatem silnie zakorzeniony i mocny. 

Dlatego pozbycie się go nie wystarczy – w to samo miejsce 

należy wprowadzić nowy, zdrowy nawyk. W umyśle nawy-

kowym kluczową rolę odgrywają bodźce, a nie świadome 

decyzje. Do zmiany nawyków należy wobec tego użyć tych 

samych narzędzi, które powodują ich powstawanie, czyli 

określonych bodźców. Według Wendy Wood można wyróż-

nić kilka podstawowych zasad działania w oparciu o bodźce, 

które mogą pomóc w zmianie szkodliwych przyzwyczajeń.

Zasada pierwsza
Pozbądź się istniejących nawyków poprzez zakłócenie docie-

rających bodźców wpływających na ich budowanie. Umysł 

nawykowy nie jest przyzwyczajony do takiej strategii, jeżeli 

więc twoim celem jest rzucenie palenia, zacznij palić inną ręką 

niż zwykle, chowaj papierosy w inne miejsce niż zawsze, tak 

aby były dla ciebie trudniej dostępne. Zdaniem badaczki dobrą 

opcją na drodze do zmiany starych nawyków i wykształcenia 

nowych jest zmiana pracy czy miejsca zamieszkania.

Zasada druga
Powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj. Powtarzalność 

jest nieodłącznym elementem budowania nawyków. Świa-

domość tego, że umysł nawykowy jest niechętny do zmian 

i uparcie broni świata, który zna (świata zbudowanego z do-

tychczasowych nawyków), jest niezbędna do tego, aby zro-

zumieć, dlaczego zmiany w obszarze jego działań zachodzą 

bardzo wolno. Wynika to także z faktu, że obecne nawyki 

były budowane przez bardzo długi okres, nie ma więc nic 

dziwnego w tym, że na to, aby je zmienić, również potrzeba 

czasu. Ponadto pozostaje jeszcze kwestia „stworzenia” nowej 

pamięci skojarzeniowej, czyli odbierania pewnych bodźców 

w inny sposób niż do tej pory, a to nie takie proste. Kiedy już 

pamięć skojarzeniowa zostanie „stworzona”, pozostaje praca 

nad tym, aby ten sposób odbierania bodźców stał się auto-

matyczny.

Niestety największy problem mamy zazwyczaj właśnie 

z regularnością, co widać w tak prozaicznych sytuacjach jak 

nauka języka obcego czy inwestowanie czasu w codzienną 

aktywność fizyczną. Można się zastanawiać, czy jest jakaś 

granica powtórzeń, która decyduje o sukcesie naszych sta-

rań. Według wspomnianej badaczki czas potrzebny do zbu-

dowania nowego nawyku, czyli do zamiany intencjonalnego 

zachowania w zachowanie automatyczne, to od 18 do 254 

dni. Rozrzut jest tak duży, ponieważ wiele zależy od tego, 

w jakim obszarze budujemy nowe nawyki, od naszych cech 

osobowości, temperamentu, doświadczeń.

Zasada trzecia
W tworzeniu nowych nawyków istotne są stabilność oraz 

wszelkie dodatkowe działania w obszarze planowanej zmia-

ny, które wzmocnią konstruowanie skojarzeń. Ma to tak 

duże znaczenie, ponieważ wszystkie nawyki istnieją w relacji 

zależności od pewnych działań (nie są to twory niezależne). 

Jeżeli chcesz zacząć regularnie nitkować zęby, rób to przed 

lub po umyciu zębów. Dzięki temu zbudujesz skojarzenie: 

mycie zębów „pociąga za sobą” ich nitkowanie. Takie działa-

nie sprawia, że nie tylko łatwiej zbudować dany nawyk, ale 

i będzie on trwalszy.

Dyrektorze, pamiętaj!

 X Nawyk powstaje poprzez bodźce i odpowiedzi 

na nie, które są wielokrotnie powtarzane w tym 

samym układzie.

 X W celu zmiany starych nawyków konieczne jest 

przerwanie „dostawy” starych bodźców, które 

aktywizują pewne odpowiedzi, i zastosowanie 

w zamian nowych, wywołujących zupełnie inne 

odpowiedzi.
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NOWA OSOBA  
W PRZEDSZKOLU
Jak prawidłowo wdrożyć do pracy nowego członka zespołu? 

Trafny wybór nowego pracownika to tylko połowa sukcesu – dla udanej współpracy bardzo ważne 
jest to, w jaki sposób wprowadzimy nową osobę do zespołu.

MAGDALENA GOETZ

Mamy już za sobą proces rekrutacji i selekcji, zatrudnili-

śmy najlepszą, naszym zdaniem, z aplikujących osób... Co 

dalej? Nawet jeśli jest to osoba o dużym doświadczeniu za-

wodowym, warto poświęcić jeszcze trochę uwagi i czasu, 

by właściwie wprowadzić ją do zespołu i pomóc jej odnaleźć 

się w nowych obowiązkach. Im mniejsze jest doświadczenie 

zawodowe nowo zatrudnionego pracownika, tym bardziej 

potrzebuje wsparcia.

Warto wspierać

Zdarza się, że pracodawcy czują pokusę rzucenia nowej oso-

by „na głęboką wodę”, aby dodatkowo ją przetestować („zo-

baczymy, jak sobie poradzi”). Takie podejście w przedszkolu 

rzadko się sprawdza. Nowy pracownik pozostawiony sam 

sobie jest siłą rzeczy narażony na popełnianie większej licz-

by błędów. Nie tylko do wszystkiego musi dochodzić sam, 

ale też zbyt wiele rzeczy pochłania jego uwagę (np. chęć 

poznania reguł przyjętych w zespole i dopasowania się do 

nich), odciągając go od zawodowych obowiązków. W nowym 

miejscu pracy trzeba poznać panujące w nim zasady, zbudo-

wać dobre relacje z zespołem, dopasować się do oczekiwań 

przełożonych, a jednocześnie właściwie wypełniać zawodo-

we obowiązki związane z opieką nad dziećmi i współpracą 

z ich rodzicami. Jeśli pracownik w tym wszystkim zostanie 

pozbawiony naszego wsparcia, będzie to dla niego ponad-

przeciętnie stresująca sytuacja – a stres sprzyja pomyłkom 

i utrudnia pracownikowi ujawnienie pełni jego potencjału.

Taka sytuacja jest niekorzystna również dla samego 

miejsca pracy i dyrektora. Proces rekrutacji i selekcji no-

wych pracowników zużywa dużo naszego czasu i zasobów, 

jest poważną inwestycją, dlatego powinno nam zależeć, by 

zakończył się sukcesem – tzn. przyjęciem do pracy osoby, 

która się w niej sprawdzi i z którą dobrze się nam będzie 

współpracowało. Kiedy już zdecydowaliśmy się zatrudnić 

nowego pracownika, w naszym interesie leży ułatwienie 

mu wdrożenia się w realizację obowiązków. W przeciw-

nym wypadku nasza „inwestycja” może okazać się nieopła-

calna i trzeba będzie zaczynać cały proces rekrutacyjny 

od początku.

Rola asymilacji

Asymilacja to inaczej odnalezienie się, dopasowanie w no-

wym miejscu pracy. Jak już wspomnieliśmy, powodzenie 

tego procesu ma istotne znaczenie nie tylko dla samopo-

czucia samego pracownika, ale również jego efektywności. 

Ważnym zadaniem dyrektora przedszkola jest ułatwienie 

asymilacji nowym podwładnym. Celem podjętych działań 

powinno być:

W nowym miejscu pracy trzeba poznać 
panujące w nim zasady, zbudować dobre 

relacje z zespołem, dopasować się do 
oczekiwań przełożonych,  

a jednocześnie właściwie wypełniać 
zawodowe obowiązki związane  

z opieką nad dziećmi  
i współpracą z ich rodzicami.
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 X ułatwienie pracownikowi funkcjonalnej (związa-

nej z płynną realizacją obowiązków) adaptacji do no-

wych warunków,

 X ułatwienie pracownikowi adaptacji psychicznej, m.in. 

poprzez minimalizowanie odczuwanego przez niego 

stresu – sprzyja to lepszej jakości pracy (mniej popeł-

nianych błędów), a także lepszym relacjom tej osoby 

z podopiecznymi i ich rodzicami oraz z innymi człon-

kami zespołu,

 X motywowanie pracownika do pracy – jeśli nowa osoba 

poczuje, że nowe miejsce pracy jej odpowiada, że czuje 

się w nim pewnie i dobrze, z większym prawdopodobień-

stwem będzie chciała w nim pozostać, utożsami się z nim 

i w efekcie będzie przykładać większą wagę do jakości 

swojej pracy,

 X poznanie i wykorzystanie pełni zawodowych możliwości 

nowego pracownika,

 X wspieranie jego rozwoju zawodowego,

 X dbałość o atmosferę w całym zespole – aby pojawienie się 

nowej osoby miało na zespół pozytywny lub przynajmniej 

neutralny wpływ.

Aby osiągnięcie tych celów było możliwe, warto podjąć 

przemyślane i kompleksowe działania, a najlepiej wdrożyć 

w placówce znane wszystkim członkom zespołu standar-

dy dotyczące wprowadzania nowych pracowników. Znane 

wszystkim – ponieważ w wielu ważnych działaniach dyrek-

tora przedszkola mogą wspierać lub wręcz wyręczać właś-

nie członkowie zespołu, np. osoby szczególnie wyróżniające 

się lub mające najdłuższy staż pracy w placówce, znające ją 

„od podszewki”.

Na podejmowane działania powinny składać się zwłaszcza:

 X udzielenie nowej osobie wyczerpujących, praktycznych 

informacji i wskazówek; przekazanie jej przydatnej wie-

dzy (w razie potrzeby również w formie szkolenia),

 X integracja nowej osoby z zespołem,

 X udzielenie jej pomocy merytorycznej w zakresie planowa-

nia pracy i budowania jej warsztatu czy też organizowania 

rozwoju zawodowego.

Od czego zacząć?

Tak naprawdę wprowadzanie nowego pracownika do nasze-

go przedszkola powinno zacząć się jeszcze podczas rozmo-

wy kwalifikacyjnej. Choć jej podstawowym celem jest ocena 

kandydata na pracownika, nie jest to cel jedyny – w jej trakcie 

również kandydat powinien uzyskać najistotniejsze informa-

cje o naszej placówce, aby móc podjąć trafną decyzję o zatrud-

nieniu się u nas i odpowiednio się przygotować jeszcze przed 

pierwszym dniem w pracy.

Z tego względu warto jeszcze podczas rozmowy kwalifi-

kacyjnej poruszyć temat przyjętych w przedszkolu zasad, wi-

zji i misji placówki, ważnych dla niej wartości, a także metod 

pracy czy zakresu obowiązków i perspektyw rozwoju zawo-

dowego. Warto zapytać przy tym, co kandydat o nich sądzi, 

co może wnieść do placówki – chodzi nie tylko o to, aby go 

sprawdzić, ale i przygotować do ewentualnego podjęcia pracy 

w naszym przedszkolu. Ze względu na ograniczenia czasowe 

rozmowa kwalifikacyjna pozwala nam jednak poruszyć tylko 

najważniejsze kwestie, dlatego powyższa tematyka powinna 

powrócić podczas tzw. rozmowy wstępnej (wprowadzającej).

Rozmowę wstępną najlepiej zorganizować przynajmniej 

kilka dni przed rozpoczęciem pracy przez nową osobę. Miłym 

gestem będzie zaproponowanie rozmówcy gorącego napoju 

czy niezobowiązującego poczęstunku. Celem spotkania jest 

nie tylko przygotowanie nowego pracownika do podjęcia 

pracy, ale także zdobycie bardziej szczegółowych informacji 

o jego potrzebach i możliwościach zawodowych. Staramy się 

rozpoznać zarówno jego silne strony, jak i obszary wymaga-

jące wsparcia. Celem tej rozmowy powinno być też zadbanie 

o pozytywne nastawienie pracownika i jego motywację.

Jak te cele osiągnąć? Podczas rozmowy należy:

 X Traktować pracownika z życzliwością i szacunkiem, ot-

warcie przedstawić cel rozmowy, kładąc nacisk na wyni-

kające z niej korzyści – zaznaczmy, że chcemy dowiedzieć 

się o jego potrzebach i kompetencjach jak najwięcej, aby 

udzielić mu adekwatnego wsparcia i dostosować nasze 

oczekiwania do jego możliwości. To bardzo ważne, aby ta 

osoba nie obawiała się rozmawiać z nami szczerze i nie 

starała się ukrywać przed nami informacji np. o swoich 

potrzebach szkoleniowych.

 X Pogłębić tematy poruszane już podczas rozmowy kwa-

lifikacyjnej, zwłaszcza dotyczące zawodowych osiągnięć 

pracownika, jego silnych i słabych stron, pomocy, jakiej 

oczekuje, tego, co sam chciałby wnieść do naszej placów-

ki, jakie ma pomysły, jak planuje rozwój zawodowy, jakie 

są jego zainteresowania związane z pracą zawodową itp.

 X W przystępny i życzliwy sposób udzielić wszelkich waż-

nych informacji dotyczących naszych oczekiwań, zakre-

su obowiązków i uprawnień, ważnych zasad (formalnych 

i nieformalnych) panujących w placówce (zarówno w pra-

cy z dziećmi i w kontaktach z ich rodzicami, jak i w re-

lacjach służbowych), misji, wizji i wartości placówki, jej 

wizerunku itp.

 X Udzielić informacji na temat atmosfery w pracy i relacji 

w zespole, a nawet na temat poszczególnych osób wcho-

dzących w jego skład (np. kto w jakim obszarze może 

udzielić nowej osobie pomocy, wsparcia czy rady) – oczy-
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wiście informacji na temat innych członków personelu 

należy udzielać w sposób profesjonalny (tak aby nie spra-

wiały one wrażenia plotek czy narzekań).

 X Udzielić informacji o zasadach oceny pracy osób zatrud-

nionych w placówce, a także o zasadach ewentualnego 

systemu motywowania pracowników (np. zasady przy-

znawania nagród i kar – powinny być jasne od same-

go początku).

 X Wyrazić nadzieję i wiarę w to, że nowej osobie będzie się 

dobrze pracowało w naszej placówce, a także zapewnić ją 

o tym, że w razie potrzeby zawsze może liczyć na wspar-

cie nasze lub konkretnych (wskazanych) osób. Nowego 

pracownika należy jasno i jednoznacznie zachęcić, by nie 

krępował się prosić o pomoc i wsparcie – w końcu w in-

teresie całego zespołu leży, by jak najszybciej wdrożył się 

w nowe obowiązki.

 X Zarezerwować czas na pytania ze strony nowego pracow-

nika i udzielenie na nie wyczerpujących odpowiedzi.

Rozmowę należy oczywiście zakończyć podziękowaniem 

za spotkanie i życzliwym pożegnaniem.

Co dalej?

Podczas rozmowy wstępnej warto robić notatki, zapisując 

najważniejsze informacje, aby nic nam nie umknęło. Na tej 

podstawie będziemy planować dalsze działania – najlepiej, 

aby były one dopasowane do potrzeb i możliwości nowego 

pracownika. Innego wsparcia będą wymagały osoby z dużym 

doświadczeniem, a innego początkujące; inaczej powinniśmy 

też podejść do osób bardziej nieśmiałych niż do tych, które są 

pewne siebie.

Przykładowo, choć osoby z niewielkim doświadczeniem 

częściej wymagają bardziej szczegółowych informacji i in-

strukcji, to może im być łatwiej dostosować się do panujących 

w naszej placówce zasad, zwłaszcza tych nieszablonowych, 

niż osobom, które mają duże doświadczenie, ale często przy 

tym także silniej ukształtowaną rutynę pracy czy nawyki. 

Z kolei osoby cechujące się pewną nieśmiałością mogą się 

wolniej „rozkręcać” i później ujawniać pełnię swego poten-

cjału. Nierzadko jednak okazują się one sumiennymi i wraż-

liwymi na potrzeby dzieci pracownikami, warto więc dać im 

szansę, mimo że mogą potrzebować więcej wsparcia w czasie 

adaptowania się w zespole (np. bardziej konkretnych działań 

integracyjnych). Z drugiej strony osoby bardziej pewne siebie 

i „przebojowe” mogą łatwiej odnajdywać się w nowej pracy, 

ale czasem trudniej jest im podporządkować się przyjętym za-

sadom (choć to nie zawsze źle – mogą przecież zaproponować 

warte uwagi innowacje).

Jeśli wykryjemy potrzeby szkoleniowe zatrudnionej właś-

nie osoby, oczywiście dobrze jest pomyśleć o jakiejś formie 

zaspokojenia ich – mogą to być szkolenia zewnętrzne, ale 

w wielu sytuacjach (zwłaszcza gdy potrzeby szkoleniowe są 

niewielkie) wystarczyć może przeszkolenie czy wdrożenie 

przez osobę starszą stażem. Powinniśmy tu zwrócić uwa-

gę zwłaszcza na kompetencje pracownika w zakresie pracy 

z dziećmi (w tym utrzymania odpowiedniej dyscypliny), umie-

jętności oceny ich postępów i potrzeb rozwojowych, a także 

diagnozy zachowania czy relacji z rodzicami podopiecznych.

Wsparcie w zespole

Bardzo ważnym czynnikiem ułatwiającym asymilację nowych 

pracowników jest wsparcie społeczne ze strony przełożo-

nych i współpracowników. Znacząco przyspiesza ono wdro-

żenie się nowej osoby do obowiązków, chroni ją też przed 

stresem i wypaleniem zawodowym, co sprzyja efektywności 

i jakości jej pracy.

Wsparcie to może być:

 X emocjonalne – poprzez okazywanie szacunku, życzliwości, 

otwartości, a także zainteresowania (zwłaszcza w trud-

niejszych sytuacjach, ale również wtedy, kiedy nowy pra-

cownik odnosi sukces czy wykazuje się wysokimi kom-

petencjami – warto to dostrzec i docenić choćby w formie 

werbalnej pochwały),

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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Magdalena Goetz
Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się 
terapią młodzieży i dorosłych. Prowadzi warsztaty 
psychoedukacyjne oraz szkolenia dla rad pedagogicznych. 
Angażuje się w projekty związane z promowaniem 
równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan 
osób pracujących w zawodach usług społecznych

 X informacyjne – poprzez udzielenie wszelkich informacji 

przydatnych do realizowania zadań i obowiązków za-

wodowych,

 X instrumentalne – w formie praktycznej, konkretnej po-

mocy, np. współpracy przy rozwiązywaniu problemu czy 

dostarczenia przydatnych materiałów i narzędzi,

 X oceniające – polegające na udzielaniu konstruktywnych, 

merytorycznych, przydatnych i niezagrażających infor-

macji zwrotnych na temat pracy, zachowania czy wypo-

wiedzi danej osoby, dzięki czemu wie ona, jak jest odbiera-

na w nowym miejscu pracy, co robi dobrze, a co wymaga 

z jej strony dopracowania; należy pamiętać, by informacje 

zwrotne nie polegały wyłącznie na uwagach krytycznych 

– jest wręcz wskazane, by przeważały tutaj informacje 

pozytywne (warto je również wykorzystać do złagodze-

nia ewentualnej krytyki, dzięki czemu będzie ona łatwiej 

przyjmowana przez pracownika i nie odbije się negatyw-

nie na jego motywacji).

Duże znaczenie mają działania podjęte na rzecz integra-

cji zespołu, nie warto ich więc lekceważyć, licząc, że zespół 

sam się dotrze. Podstawą jest właściwe przedstawienie nowo 

przyjętej osoby zespołowi – oraz zespołu tej osobie. Najlepiej 

zorganizować poświęcone temu specjalne zebranie, można 

też wykorzystać do tego posiedzenie rady pedagogicznej  

– ważne, aby spotkanie to odbyło się jeszcze przed faktycz-

nym rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika.

Dobrym pomysłem jest przedstawienie nowej osoby 

przez dyrektora – warto powiedzieć o niej kilka ciepłych 

słów, zwłaszcza na temat przyczyn, dla których uważamy, 

że będzie ona cennym członkiem zespołu. Dzięki temu nowy 

pracownik poczuje się pewniej i łatwiej będzie mu zaskarbić 

sobie życzliwość i szacunek pozostałych. Następnie dyrektor 

przekazuje głos nowemu pracownikowi. Podczas spotkania 

nowa osoba powinna mieć możliwość powiedzenia o sobie 

kilku zdań; należy ją o tym odpowiednio wcześniej uprzedzić, 

aby mogła przygotować sobie krótką autoprezentację. Do-

brze byłoby, gdyby pozostałe osoby w zespole także mogły 

coś o sobie powiedzieć. Następnie można zainicjować ogólną, 

nieformalną rozmowę, luźno powiązaną z pracą, aby nowa 

osoba miała okazję nawiązać realny kontakt z resztą zespołu. 

Dobrym pomysłem będzie zaproponowanie napojów i po-

częstunku – pomoże to dodatkowo rozluźnić atmosferę. Jeśli 

mamy takie możliwości, możemy zaproponować zespołowi 

dodatkowe atrakcje, np. wspólny wyjazd integracyjny lub 

choćby nieformalne spotkanie w restauracji lub przy grillu.

Nowej osobie możemy też na kilka pierwszych tygodni 

przydzielić nieformalnego opiekuna, którego zadaniem bę-

dzie ją wspierać i odpowiadać na jej pytania. Nie chodzi o to, 

aby osoba ta dokonywała oceny pracy nowego pracownika 

(to stwarzałoby niesprzyjający współpracy dystans), ale ra-

czej o to, by była dla niego dostępna i życzliwie nastawiona, 

gotowa do pomocy. Zadanie to można rozdzielić na dwie lub 

więcej osób, które będą miały swoje „specjalizacje” (np. inna 

osoba będzie udzielała wsparcia w sprawach związanych 

z pracą z dziećmi, a inna w sprawach formalnych).

O czym jeszcze pamiętać?

Pierwszego dnia pracy nowej osoby (lub wcześniej) warto 

oprowadzić ją po terenie placówki wewnątrz i na zewnątrz, 

pokazując wszystkie ważne miejsca, zwracając uwagę 

na warunki i zasady pracy, dostępne narzędzia pracy oraz 

inne ważne informacje (np. o typowym planie dnia).

Wreszcie ważne jest, by nową osobę przedstawić dzie-

ciom i ich rodzicom – przedszkolakom pierwszego dnia jej 

pracy, rodzicom – przy najbliższej okazji. Tych ostatnich 

na pewno zainteresują kwalifikacje i doświadczenie pra-

cownika, jego dokonania i zainteresowania zawodowe, 

a także – oczywiście – jego podejście do dzieci. Warto za-

prezentować go jak najlepiej, aby rodzice wiedzieli, że ich 

pociechy są pod dobrą opieką.

Podczas pierwszych tygodni pracy warto dać nowe-

mu pracownikowi „taryfę ulgową”. Bądźmy gotowi na to, 

że pierwszy miesiąc poświęci on na „uczenie się” naszej pla-

cówki, poznanie zasad jej pracy i dopasowanie się do nich. 

Warto w tym czasie stopniować wymagania i nie rzucać go 

od razu na głęboką wodę, tylko krok po kroku podnosić po-

przeczkę. Dzięki takiemu okresowi przejściowemu, w któ-

rym nowa osoba otrzyma od nas odpowiednie wsparcie, 

mamy duże szanse właściwie ułożyć sobie z nią współpracę 

i pomóc jej wyzwolić cały jej potencjał.
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DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH  
I NIEPUBLICZNYCHZ SALI SĄDOWEJ  

ROZDZIELENIA  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczący rozdzielenia wydatków bieżących 
przedszkoli na te dokonywane na rachunek budżetu oraz nieobjęte budżetem gminy.

MICHAŁ ŁYSZCZARZ

Sprawa ta rozpoczęła się od pozwu wytoczonego wobec gmi-

ny udzielającej dotacji przedszkolu niepublicznemu. Przyczy-

ną było zaniżenie wysokości dotacji, wynikłe z niewliczenia 

do jej podstawy kwot wydatkowanych na wyżywienie dzieci 

uczęszczających do przedszkoli publicznych.

Sąd okręgowy zasądził od pozwanej gminy kwotę obni-

żonej dotacji wraz z odsetkami. W jego ocenie, mimo że ko-

rzystanie z posiłków przez wychowanków przedszkoli było 

odpłatne ze strony ich opiekunów, to treść Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegóło-

wej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) w paragrafach 422 i 430 wskazuje 

jako wydatki gminy zakup produktów żywnościowych (w tym 

usług cateringowych) dla dzieci w przedszkolach. A skoro tak, 

to bez względu na źródło pokrywania tego wydatku stanowi 

on element podstawy naliczania dotacji obciążającej gminę 

z mocy art. 90 ust. 2b. Ustawy o systemie oświaty.

Gmina wniosła apelację od tego wyroku, zarzucając w niej, 

że interpretacja, zgodnie z którą kwota ustalonych w budże-

cie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach pub-

licznych w przeliczeniu na jednego ucznia nie podlega po-

mniejszeniu o wydatki na zakup żywności, jest błędna. 

W wyniku skargi zostało wydane opisywane orzecze-

nie. W sentencji wyroku sąd orzekł, że stosownie do art. 223 

Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 

ze zm.) w przedszkolach gminnych mogą ponadto funkcjo-

nować rachunki dochodów własnych. Przepis ten stanowi 

podstawę prawną dla możliwości utworzenia w samorządo-

wych jednostkach budżetowych prowadzących działalność 

określoną w ustawie oświatowej wydzielonych rachun-

ków i gromadzenia na nich określonych w uchwale przez 

organ stanowiący tej jednostki dochodów. Umieszczone  

w tym przepisie wyliczenie dochodów nie ma charakteru za-

mkniętego (na co wskazuje użyte w tym przepisie określenie:  

„w szczególności”), co oznacza, że gromadzenie dochodów 

przez samorządową jednostkę budżetową również na pod-

stawie innych niż wskazane wprost w treści przepisu źró-

deł, a więc także z opłat pobieranych za wyżywienie dzieci, 

może stanowić dochód gminy nieumieszczany w budże-

cie gminy.

Sąd zauważył jednak, że w swoim stanowisku proceso-

wym w sprawie pozwana gmina nie wskazywała, by wpłaty 

opiekunów wychowanków przedszkoli z tytułu wyżywie-

nia dokonywane były na rachunek własny przedszkoli pub-

licznych; nie wskazywała także uchwały samorządu gminy,  

o której mowa we wskazanym wyżej przepisie. Zdaniem 

sądu pozwalało to uznać, że dokonywane przez opiekunów 

wpłaty z opisywanego tytułu stanowiły dochód gminy, 

a w takiej sytuacji nie może być mowy o innym rozdyspo-

nowaniu środków na pokrycie tych kosztów jak tylko w wy-

niku ustalenia ich wysokości w budżecie gminy.

Podsumowując zatem, sąd uznał, że w pewnych okolicz-

nościach jest dopuszczalne uznanie, że środki z wyżywienia 

dzieci mogą zostać przeznaczone na wydzielony rachunek 

dochodów przedszkola, ale tylko wówczas, gdy taka możli-

wość zostanie przewidziana w uchwale rady właściwej gminy.

Michał Łyszczarz
Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty 
w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor 
komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu 
publikacji z zakresu prawa oświatowego i samo-
rządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet 
zadaniowy w teorii i praktyce
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SPORTOWE INSPIRACJE
Zabawy na śniegu przedszkolaków

O tym, że śnieg kochają wszystkie dzieci, wie każdy. Nie każdy z nas ma pomysły na ciekawe, inspirujące 
i oryginalne zimowe zabawy. Przedstawiamy kilka wyjątkowych propozycji.

ALEKSANDRA BATURA-MAŃKA

Niezależnie od pory roku dzieci w wieku przedszkolnym po-

trzebują dużo ruchu i świeżego powietrza. Oba te elementy 

wpływają pozytywnie na rozwój układu nerwowego, moto-

rycznego, oddechowego i krążenia. Dlatego warto wychodzić 

na dwór również zimą. Podczas realizacji zabaw na śniegu 

trzeba pamiętać, by wszystkie dzieci były ciepło ubrane i to 

najlepiej w nieprzemakalną odzież. Po zakończonych zaję-

ciach dzieci powinny się przebrać i wypić coś ciepłego.

Przykłady zimowych zabaw:

1. Zabawa rytmiczna na rozgrzanie się
Przebieg: dzieci stoją w kole i rytmicznie powtarzają 

za nauczycielem słowa i gesty:

Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma trzy razy o uda)

O gili – gili – gili! (klaśnięcie w dłonie kolegi po prawej stronie) 

O jej! O jej! (klaśnięcie trzy razy nad głową)

Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma trzy razy o uda) 

O jej! O jej! (klaśnięcie trzy razy nad głową) 

O gili – gili – gili! (klaśnięcie w dłonie po lewej stronie) 

Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma trzy razy o uda)

2. „Po śladach”
Materiały: pachołki, gwizdek.

Przebieg: nauczyciel za pomocą pachołków wyznacza 

start oraz metę trasy. Dzieci ustawiają się w szeregu, 

na gwizdek nauczyciela pierwsze dziecko wyrusza od 

początkowego do końcowego pachołka. Gdy pierwszy 

przedszkolak dojdzie do mety, wyrusza kolejna osoba, 

która ma zadanie poruszać się taką samą trasą, idąc do-

kładnie po śladach swojego poprzednika.

3. „Taczka”
Materiały: taczka, kule śnieżne, kolorowe szarfy, pa-

chołki.

Przebieg: nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy, każ-

da z grup otrzymuje inny kolor szarfy. Każda drużyna 

ustawia się na starcie przy pierwszym pachołku, dru-

gi pachołek znajduje się kilka metrów dalej, a przy nim 

kule śnieżne zrobione wcześniej przez dzieci. Zadaniem 

przedszkolaków jest przewiezienie taczką wszystkich 

kul śnieżnych, tak aby wszystkie znalazły się na star-

cie. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przewiezie 

wszystkie kule (jeśli śnieg się nie lepi, można do tej zaba-

wy wykorzystać kolorowe piłeczki).

4. „Wyścigi”
Materiały: pachołki, kolorowe szarfy, sanki.

Przebieg: nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy za pomo-

cą kolorowych szarf, w obrębie każdej grupy wyznacza 

„jedynki” oraz „dwójki”, które dobierają się w pary. Na-

stępnie oznacza start oraz metę za pomocą pachołków 

dla każdej grupy z osobna. „Jedynki” mają za zadanie 

przewieźć na sankach swoje „dwójki” ze startu na metę, 

po czym wrócić na start i oddać sanki kolejnej parze. 

Wygrywa ta drużyna, która przewiezie wszystkie swoje 

„dwójki” na metę jako pierwsza.

5. „Bystre oko”
Materiały: tekturowa tarcza, kule śnieżne, lodowe babki.

Przebieg: nauczyciel wcześniej przygotowuje z dziećmi 

tekturowe tarcze, czyli narysowane na tekturze róż-

nokolorowe koła. Tarcze można powiesić na sznurku 

na drzewie lub na płocie. Zabawa polega na rzucaniu do 

celu piłeczkami, kulami śnieżnymi lub lodowymi babka-

mi. Takie babki przygotowujemy wcześniej: nalewamy 

do foremek z piaskownicy wodę z rozpuszczonym kolo-

rowym barwnikiem i wystawiamy foremki na dwór do 

zamarznięcia. Po wyjęciu zawartości foremki otrzymu-

jemy piękną lodową babkę.

6. „Lodowy pociąg”
Materiały: pachołki, hula-hoop, piłeczki, kosz.

Przebieg: nauczyciel ustawia trasę przejazdu pociągu: 

pachołki, hula-hoop i piłeczki. Dzieci ustawiają się jedno 
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za drugim i tworzą pociąg. Ich zadaniem jest pokonanie 

slalomu z pachołków, okrążenie wszystkich kół napot-

kanych na drodze i wrzucenie piłek do kosza.

7. „Igloo”
Materiały: dużo plastikowych pudełek (najlepiej rów-

nej wielkości).

Przebieg: ta zabawa zabiera dużo czasu, dlatego war-

to uzbroić się w cierpliwość. Na początek dzieci rysują 

na śniegu koło z wejściem, które będzie stanowić pod-

stawę naszego igloo. Każde dziecko bierze kilka plastiko-

wych pudełek i starannie obtacza każde z nich w śniegu 

z każdej strony, tak aby powstało coś w rodzaju śniego-

wej cegły. Następnie układamy cegły na narysowanym 

wcześniej kształcie, warstwa po warstwie, nakładając 

cegły jedna na drugą. Gdy budowla zacznie się zwężać 

ku górze, można dołożyć cegiełki w taki sposób, by za-

mknąć dach.

8. „Poszukiwacze skarbów”
Materiały: kolorowe chorągiewki na drewnianych pa-

tyczkach, przedmioty do zakopania, tekturowe karty 

z przedmiotami.

Przebieg: nauczyciel przygotowuje zabawę nieco wcześ-

niej, wybiera zabawki lub przedmioty, które może zako-

pać w śniegu (np. plastikowe autka, foremki, duże kora-

le, piłeczki). W miejscu ukrycia przedmiotu nauczyciel 

wbija chorągiewkę (dobrze by było, gdyby chorągiewki 

były rozmieszczone po całym placu i było ich dużo, nie 

pod każdą chorągiewką musi znajdować się skarb). Dzieci 

zostają podzielone na drużyny, a każda z nich otrzymuje 

kartę ze zdjęciami tych zabawek, które musi odnaleźć. 

Wygrywa ta grupa, która jako pierwsza znajdzie wszyst-

kie skarby ze swojej karty.

9. „Zimowe zaprzęgi”
Materiały: szarfy w różnych kolorach, tekturowe 

gwiazdki na nitce, gwizdek.

Przebieg: dzieci dobierają się w pary i za pomocą szarf 

tworzą zaprzęgi. Ich zadaniem jest poruszanie się swoim 

zaprzęgiem po placu i znalezienie gwiazdek (gwiazdki 

porozwieszane są po całym placu zabaw). Jeśli dzieci 

usłyszą gwizdek, muszą zatrzymać się i zamienić się 

miejscami w parze.

Aleksandra Batura-Mańka
Psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
trener sensoplastyki pierwszego stopnia, uczestniczka 
Psychodynamicznego Studium Psychoterapii i Socjoterapii 
Młodzieży
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WALENTYNKOWE 
INSPIRACJE
Niezwykłe upominki dla chłopczyka i dziewczynki

14 lutego to kolejny dzień w roku, kiedy wraz z przedszkolakami możemy pobawić się inaczej niż zwykle. 
Jedną z propozycji jest przygotowanie niezwykłych upominków, które dzieci wręczą sobie nawzajem. 
Poniżej prezentujemy kilka oryginalnych pomysłów.

MONIKA SOBKOWIAK

Walentynkowa przesyłka 

– to ciekawa kompozycja, dzięki której walentynkowy list 

lub rysunek nabierze wyjątkowej formy.

Materiały: dowolny kolorowy papier, napisany wcześniej 

list/narysowany rysunek, nożyczki.

Wykonanie: Z kolorowego papieru wycinamy serce i na-

cinamy je na około 3 cm wzdłuż, symetrycznie. Przez po-

wstałe przecięcia przekładamy pracę dziecka, a w widocznej 

części wypisujemy imię odbiorcy przesyłki lub napis „WA-

LENTYNKI”. Gotowe!

Praktyczne uwagi: Przedstawiona propozycja to ciekawa 

alternatywa dla zaproszeń i informacji przekazywanych 

rodzicom oraz dziadkom naszych wychowanków. 
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PRACOWNIA DYDAKTYCZNA / WALENTYNKOWE INSPIRACJE

Monika Sobkowiak
Nauczycielka wrocławskiego przedszkola, nastawiona na 
ciągłe poszukiwanie kreatywnych rozwiązań edukacyjnych 
i kształtowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku 
przedszkolnym, logopeda, prowadzi blog Pani Monia (http://
panimonia.pl), inspirujący nauczycieli do innowacyjnego 
działania

Serduszko z włóczki 

– to czasochłonny i uroczy projekt dla cierpliwych starszaków.

Materiały: włóczki w różnych kolorach, tektura.

Wykonanie: Z tektury wycinamy kontur serca, który owi-

jamy wełną. Efekt pracy można wykorzystać jako wiszącą 

dekorację, uzupełniając ją o sznureczek i tekturową przy-

wieszkę. 

Praktyczne uwagi: Wykonanie pracy zajmuje około godzi-

ny – warto podzielić ją na kilka dni.

Mydełko glicerynowe 

– to szybki, pachnący i wdzięczny projekt, zarówno dla ma-

luszków, jak i starszaków.

Materiały: masa glicerynowa, barwniki, olejki aromatycz-

ne, dowolne dekoracje: suszone owoce, zioła, kwiaty, forma 

na muffinki w kształcie serca, mikrofalówka.

Wykonanie: Masę glicerynową rozpuszczamy w mikrofa-

lówce, barwimy na dowolny kolor i dodajemy aromat. Wy-

brane dekoracje układamy w formie na muffinki i zalewamy 

przygotowaną masą. Po kilkunastu minutach masa zastyga. 

Można opcjonalnie wykonać na niej kolejną warstwę.

Praktyczne uwagi: Materiały do wykonania projektu do-

stępne są na aukcjach internetowych. Na przygotowanie 

jednego mydełka potrzeba około 35 g masy glicerynowej. 

Kredka-serduszko 

– to prosty i efektowny projekt, który będzie miłą niespo-

dzianką zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek.

Materiały: świecowe kredki, foremka na babeczki w kształ-

cie serca, piekarnik.

Wykonanie: Do foremki na muffinki wrzucamy połamane 

świecowe kredki w różnych kolorach. Warto wykorzystać 

końcówki kredek, które są zbyt krótkie, by można było nimi 

wygodnie rysować. Foremkę z kredkami wstawiamy na kil-

ka minut do piekarnika rozgrzanego do 200°C. Gdy kredki 

się rozpuszczą, foremkę z płynną masą pozostawiamy do 

wystygnięcia. Gotowe!

Praktyczne uwagi: Nadawanie drugiego życia kredkom ma 

walor recyklingowy – warto zwrócić na to dzieciom uwagę. 

Jeśli zastanawiacie się, czy kredki można rozpuścić w mi-

krofalówce, odpowiedź brzmi: nie! Grozi to zapaleniem się 

kredek i ścian urządzenia – osobiście sprawdziłam.

W materiale wykorzystano zdjęcia autorki.
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DŁUŻSZA NIEOBECNOŚĆ  
W PRZEDSZKOLU
Gdy wydaje się, że dziecko zaadaptowało się do przedszkola, polubiło swoją panią i kolegów, a najgorsze 
jest już za nami, pojawić się może kolejny problem, z którym przyjdzie się zmierzyć zarówno dzieciom, 
jak i nauczycielom oraz rodzicom. Mowa o dłuższych bądź krótszych nieobecnościach dziecka 
w przedszkolu, spowodowanych takimi sytuacjami jak choroba, wyjazd, wakacje… Z czym wiążą się 
tego typu okresy nieobecności w placówce, czego możemy się spodziewać, jak pomóc dziecku, a jak 
rodzicowi?

IZABELA CZAJA-ANTOSZEK

Trudne emocje

Nawet jeśli dziecko uwielbia swoją panią i chętnie chodzi do 

przedszkola, jest w nim wesołe, zaangażowane i czuje się 

bezpiecznie, to trudno się dziwić, że mimo wszystko woli 

towarzystwo rodziców. Zazwyczaj nieobecności przed-

szkolaka spowodowane są chorobą czy wyjazdem. Ozna-

cza to, że maluch ma wówczas rodzica niemal na wyłącz-

ność. Nie tylko spędza z nim mnóstwo czasu, ale i rodzic 

zazwyczaj stara się uatrakcyjnić mu pobyt w domu czy 

na wyjeździe. Gdy nadchodzi moment powrotu do szarej 

codzienności, czyli właśnie przedszkola, dziecku nie jest 

łatwo zrezygnować z przywilejów, których przez ostatni 

czas doświadczało. Powrót do przedszkola po dłuższej nie-

obecności wiąże się z wieloma, zazwyczaj trudnymi emo-

cjami. Im dłuższa nieobecność, tym więcej obaw i lęków. 

Poza emocjami u malucha mogą pojawić się zachowania 

charakterystyczne dla okresu adaptacji, jak niechęć do roz-

stania z rodzicem, bunt czy agresja.

Nauczyciel a dziecko

Po powrocie do przedszkola ważne jest, aby dziecko powi-

tała ulubiona pani. Zdarza się oczywiście tak, że nauczy-

cielki się zmieniają, ale dołóżmy wszelkich starań, aby to 

właśnie ukochana wychowawczyni była pierwszą oso-

bą, z którą maluch się zobaczy. Pozwoli to na powrót do-

brych wspomnień związanych z przedszkolem, wywoła 

przyjemne uczucia u dziecka. Jeśli nasz podopieczny miał 

w przedszkolu swoją ulubioną zabawkę – pokażmy mu ją, 

zachęćmy do zabawy.

Nie skupiajmy się na tym, co wydarzyło się podczas nie-

obecności dziecka w przedszkolu, aby nie poczuło się ono 

zagubione i nie pogłębić jego uczucia osamotnienia, że nie 

jest ono „na bieżąco”. Raczej starajmy się przywoływać 

sytuacje, które dziecko może pamiętać, mówmy entuzja-

stycznie o jego powrocie, o tym, że inne dzieci o nie pytały, 

że tęskniły. Znajdźmy konkretną cechę charakteru malu-

cha – autentyczną! – i posłużmy się nią, by pokazać, że bez 

dziecka przedszkole nie jest takie samo, np. „Jesteś świetny 

w układaniu klocków! Układanie klocków razem z tobą jest 

bardzo przyjemne”.

Istotne jest, aby dziecko znalazło w nauczycielu osobę, 

która je przytuli, pocieszy, wysłucha i będzie dostosowy-

wała wymagania do jego umiejętności i aktualnej kondy-

cji psychofizycznej. Pamiętajmy, że jeśli przedszkolak był 

nieobecny w placówce z powodu choroby, może być wciąż 

osłabiony, mieć obniżony poziom koncentracji, być bardziej 

osowiały i po prostu gorzej się czuć.

Powrót do przedszkola po dłuższej 
nieobecności wiąże się z wieloma, 

zazwyczaj trudnymi emocjami.  
Im dłuższa nieobecność,  
tym więcej obaw i lęków. 
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Nauczyciel a rodzice

Warto przypomnieć rodzicom zasady, jakimi kierowali się 

w okresie adaptacyjnym dziecka, gdy pierwszy raz szło ono 

do przedszkola. Rodzicom często towarzyszą takie emocje 

jak poczucie winy, złość, frustracja, niechęć, zdenerwowa-

nie. Zazwyczaj goni ich czas i obowiązki, do których muszą 

wrócić – z doświadczenia wiemy, że przerwy w pracy nie 

zawsze wiążą się z przyjemnością; częściej ze stresem, co 

zastaniemy po powrocie. Dlatego duża w tym rola nauczy-

ciela, by podszedł do rodziców z empatią i zrozumieniem 

i wykorzystał swoje doświadczenie, by pomóc im rozstać 

się z dzieckiem. Pokażmy opiekunom, że w naszej placówce 

maluch może poczuć się bezpiecznie. Jeśli widzimy, że roz-

stanie przebiega wyjątkowo trudno, nie bójmy się zareago-

wać, odwrócić uwagi dziecka od zestresowanego rodzica, 

zaangażujmy je w jakąś czynność. Podpytajmy także rodzi-

ców, czy dziecko posiada swoją ulubioną przytulankę – być 

może skuteczne będzie, jeśli maluszek weźmie ją z sobą do 

przedszkola i dzięki niej będzie mniej tęsknił.

Poradźmy rodzicom, aby zadbali, żeby najbliższe dni 

były spokojne dla ich pociechy, a wszelkie zmiany bądź pla-

ny, które mogłyby być dla malucha stresujące (np. szczepie-

nia, przemeblowanie, nowi goście), odłożyli na późniejszy 

czas. Dobrze by było, aby nie przeciągali pobytu dziecka 

w placówce i odbierali je wcześniej, a ewentualne zakupy 

czy sprawy urzędowe załatwili później bądź poprosili ko-

goś o pomoc.

Uprzedźmy także o tym, że przedszkolak może zacho-

wywać się w domu w różny sposób, nie zawsze dla rodzica 

przyjemny czy akceptowalny. Może nie chcieć nawet mó-

wić o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, jak mu minął 

dzień. Innym zachowaniem może być agresja, płacz, bunt 

– mogą być one związane ze stresem, a właściwie jego od-

reagowaniem. Zauważmy, że po powrocie do przedszkola 

dziecko na nowo przyzwyczaja się do panujących w nim 

reguł i do rytmu dnia, a to z kolei może spotkać się z jego 

niechęcią. Nawet jeśli w przedszkolu się dostosuje, w domu 

będzie chciało wyrzucić z siebie te trudne emocje. Ważne 

jest jednak, aby dostawało od dorosłych komunikat, że jego 

uczucia są akceptowane, szanowane i rozumiane.

Jeśli mamy możliwość porozmawiania z rodzicami jesz-

cze przed powrotem dziecka do przedszkola, zachęćmy ich 

do wprowadzenia stałego rytmu dnia oraz rozmawiania 

o życiu przedszkolnym. Pomocą mogą służyć książeczki, 

o których mowa będzie poniżej, a także wspólne oglądanie 

zdjęć z wycieczek lub uroczystości, wspominanie najmil-

szych i najśmieszniejszych momentów. Pamiętajmy też, 

że naszą rolą jest uspokojenie i pocieszenie rodzica, za-

pewnienie, że maluch sobie z tą sytuacją poradzi, jeśli tylko 

otrzyma od nas wsparcie i potrzebny czas.

Pomysły na zabawy

Wspierając dziecko w poradzeniu sobie z silnymi, nieprzy-

jemnymi emocjami i zachęcając je do przypomnienia sobie 

zasad panujących w grupie, warto wykorzystać zarówno 

czas zajęć dydaktycznych, jak i zabawy dowolnej. Korzyst-

nie jest również zaczynać dzień przedszkolny dowolną 

zabawą integracyjną, tak aby dziecko na nowo poczuło się 

komfortowo w grupie przedszkolnej. Mogą to być standar-

dowe, znane wszystkim atrakcje, takie jak:
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 X dzieci siedzą w kółeczku; witamy osobno każde dziecko, 

ale zanim to zrobimy, pytamy: „A gdzie jest Marysia?”  

– wówczas wszystkie dzieci pokazują na Marysię, machają 

jej, przesyłają buziaki, uśmiechają się itd.; można też za-

śpiewać każdemu dziecku krótką piosenkę powitalną oraz 

przywitać je oklaskami,

 X wspólne zaśpiewanie piosenki Witaj przedszkole (Nauczy-

cielka Przedszkola) – dzieci trzymają się za ręce, siedzą lub 

tańczą w kółeczku,

 X rozpoczęcie dnia od wspólnej gimnastyki – dzieci dobiera-

ją się w pary i wspólnie ćwiczą, zwrócone w swoją stronę, 

np. robią przysiady, wyciągają w górę ręce i stają na pa-

luszkach, kręcą rękoma, wysoko podnoszą nogi,

 X tzw. iskierka radości – dzieci siedzą w kółeczku i trzymają 

się za ręce, nauczyciel ściska dłoń dziecka siedzącego obok 

niego, następnie ono ściska dłoń kolegi i tak dalej, aż uścisk 

dłoni „wróci” do nauczyciela.

Jest mnóstwo zabaw muzycznych, które pozwolą dzie-

ciom na integrację i oswojenie się nie tylko z sobą nawzajem, 

ale także z przestrzenią przedszkola, którymi można się po-

służyć w trakcie zajęć, np.:

 X piosenka Mam chusteczkę haftowaną wraz z wymienia-

niem się chusteczkami,

 X wspólna wycieczka pociągiem, w rolę którego wcieli się 

sznurek lub długi kij; podczas wycieczki dzieci mogą wi-

tać poszczególne elementy sali, np. krzesełka, zabawki, 

drzwi, okna,

 X zabawy z chustą KLANZA,

 X wspólna zabawa kolorowymi piórkami, którymi dzieci 

mogą się łaskotać, zdmuchiwać sobie z dłoni, urządzać 

wyścigi na dmuchanie piórek.

Dobrym pomysłem może okazać się wprowadzenie ak-

tywności parateatralnych, takich jak pantomima czy drama. 

Mogą to być scenki rodzajowe podejmujące temat rozstania, 

przedstawienia mówiące o tym, że osoby nieśmiałe lub stoją-

ce na uboczu okazują się bohaterami całej grupy, pokazywa-

nie na różne sposoby uczuć, takich jak lęk, smutek, tęsknota, 

niepewność, czy wreszcie zaaranżowanie przedstawienia, 

w którym dziecko wraca do przedszkola po przerwie, wraz 

z pogadanką, co takie dziecko może czuć, jak możemy mu 

pomóc, co my czujemy, gdy pojawia się w grupie ktoś nowy. 

Tego typu zabawę można zaproponować także przed powro-

tem danego dziecka do przedszkola, jeśli np. długo było ono 

nieobecne i pozostałe przedszkolaki są przygotowywane 

na jego powrót. Ważne jest wówczas wyjaśnienie, że dzieci 

będą miały okazję poznać uczucia wracającego kolegi, i po-

proszenie, by wykazały się dla niego zrozumieniem i pomo-

gły mu spokojnie wrócić do rytmu przedszkolnego życia.

Techniki teatralne może także wykorzystać rodzic jesz-

cze podczas pobytu z dzieckiem w domu. Może on wcielić się 

w postać nauczyciela i „przećwiczyć” z pociechą rytm dnia 

czy czynności samoobsługowe. Ta zabawa świetnie działa 

też w drugą stronę, gdy dorosły wciela się w rolę dziecka, 

a dziecko w rolę nauczyciela – staje się ona wówczas preteks-

tem do rozmów z malcem na temat jego uczuć związanych 

z powrotem do placówki, lęków i oczekiwań.

Literatura dla dzieci

Oprócz przeprowadzenia zabaw ułatwiających ponowną 

adaptację w przedszkolu, nauczyciel może sięgnąć do odpo-

wiedniej literatury. Dobierając opowiadania i bajki dopaso-

wane tematycznie do sytuacji, ułatwiamy dziecku ponowne 

osadzenie się w grupie przedszkolnej.

Na rynku edukacyjnym dostępnych jest wiele pozycji, 

które przeznaczone są dla czytelnika dziecięcego i dotyczą 

pójścia do przedszkola. Wśród nich są zarówno opowiadania, 

bajki, wiersze, jak i historyjki obrazkowe. Dziecko ma możli-

wość utożsamienia się z bohaterem takich opowieści i prze-

życia tych samych emocji. Najczęściej utwory literackie tego 

typu rozpoczynają się od opisu obaw i lęków, jakie przeżywa 

główny bohater, żeby w sposób bezpieczny emocjonalnie 

poprowadzić go do odczuwania radości z faktu chodzenia do 

przedszkola. Poniższa lista stanowi jedynie inspirację i obra-

zuje wskazany kierunek. Propozycje książek dla dzieci:

 X Karolina Turek, Wkrótce będę przedszkolakiem,

 X Anita Głowińska, Kicia Kocia w przedszkolu,

 X Dick Bruna, Miffy w przedszkolu,

 X Eliza Piotrowska, Tupcio Chrupcio. Przedszkolak na medal,

 X Guido Wandrey, W przedszkolu,

 X Liane Schneider, Zuzia idzie do przedszkola,

 X Przemysław Liput, Rok w przedszkolu.

Tego typu książeczki stanowić mogą część biblioteczki 

przedszkolnej – nauczyciel wypożycza je wówczas do swojej 

sali, kiedy nowe dzieci dołączają do grupy (lub dzieci po dłuż-

szej nieobecności w przedszkolu). Dobrym pomysłem jest też 

umieszczenie ich na stałe w wyposażeniu sali przedszkolnej 

– zapewnia to maluchom większy dostęp i swobodę korzy-

stania. Warto książeczki wyeksponować, najlepiej ułożyć 

je w pozycji stojącej, okładką w stronę dziecka, i umieścić 

na tyle nisko, by malec miał możliwość sięgania po nie bez 

konieczności proszenia o pomoc.

Literatura dla rodziców

Wspierając dziecko w ponownym osadzeniu się w grupie 

przedszkolnej, warto wyjść naprzeciw zatroskanym rodzi-

com. Wspomnieliśmy już, że oni także doświadczają trud-

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA
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nych emocji dziecka, a nierzadko i swoich. Odpowiednio do-

brana literatura może udzielić im skutecznych wskazówek, 

jak zachowywać się wobec dziecka i pomóc mu na nowo 

poczuć się dobrze w swoim przedszkolu. Przykładowa lista 

książek dla rodziców:

 X Anna Kałużny, Marta Misztela, Czas na przedszkole. Czyli 

jak pomóc dziecku zaadaptować się  w grupie przedszkolnej,

 X Iwona Konopka, Moje dziecko idzie do przedszkola,

 X Aneta Jegier, Moje dziecko w przedszkolu,

 X Karolina Turek, Niekończąca się historia,

 X Jovanka Jovivić, Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu,

 X Anna Klim-Klimaszewska, Witamy w przedszkolu.

Tego typu książki mogą stanowić wyposażenie przed-

szkola i być wypożyczane rodzicom, chociaż dużo wygod-

niej (i bez straty dla przedszkola) jest polecać im zakup wy-

branych pozycji. Posiadanie własnej literatury w domu ma 

ogromną zaletę – można do niej sięgać w każdej sytuacji.

REKLAMA
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edukacja

Przypomnijmy sobie, co czuliśmy, gdy pierwszy raz szli-

śmy do nowej pracy. Cały wachlarz emocji: strach, niepokój, 

osamotnienie, niepewność, ekscytację. Podobnie czuje się 

dziecko, które po raz pierwszy udaje się do przedszkola bądź 

wraca do niego po przerwie. Rolą dorosłego jest być przy nim 

w tym trudnym okresie i wierzyć, że maluch sobie poradzi 

i będzie w przedszkolu szczęśliwy. Nasz spokój z pewnością 

udzieli się dziecku.

Izabela Czaja-Antoszek
Psycholog dziecięcy, pedagog, arteterapeuta, animator 
dramy i technik teatralnych, instruktor metod rozwoju 
ruchowego dziecka, wykładowca internetowych warsztatów 
dla rodziców, założycielka grupy edukacyjnej Ideownia 
oraz stowarzyszenia psychologów i pedagogów Eksperto 
Centrum Specjalistów Rozwoju
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ZAPYTAJ DZIECKO 
I POSŁUCHAJ  
JEGO ODPOWIEDZI 
Metoda modelowania dialogów (QtA) w przedszkolu 

Początkowo, kiedy amerykańskie nauczycielki Isabel Beck i Margaret McKeown tworzyły zbiór technik 
przydatnych podczas rozmowy z dziećmi, tak aby maluchy same dochodziły do wyjaśniania zjawisk, 
problemów i zadań, miała być to pomoc w budowaniu kompetencji czytelniczych uczniów. Jednak 
szybko metoda ta stała się uniwersalnym narzędziem do budowania klimatu rozmowy, otwartości 
i poszanowania dziecięcej ciekawości we wszystkich sferach wiedzy.

MAŁGORZATA SWĘDROWSKA

Okazało się, że metoda QtA nadaje się świetnie, wprost 

idealnie, również do pracy z młodszymi dziećmi, w wieku 

przedszkolnym.

Na czym polega innowacyjność metody modelowa-

nia dialogów (ang. Questioning the Author) i co przemawia 

za tym, by zastąpić nią wszechpanującą jeszcze w polskich 

przedszkolach pogadankę jako podstawową formę dialogu 

z dziećmi? Otóż rozmowa w swej definicji zawiera wymianę 

myśli między dwiema lub więcej osobami. Polega na wy-

powiadaniu swego zdania i słuchaniu rozmówcy. Jednak 

w sytuacji edukacyjnej, np. w przedszkolu, o przebiegu dia-

logu decyduje nauczyciel, jako kierownik zespołu dzieci, 

mentor i jedyny przekaziciel wiedzy. Zapomina się przy 

tym często, czym jest podmiotowe nauczanie i wychowa-

nie oraz co dokładnie w praktyce oznacza, że dziecko ma 

być podmiotem, a nie przedmiotem zabiegów dydaktyczno-

-wychowawczych.

W takich sztucznie stworzonych sytuacjach pojawia 

się monolog nauczyciela zadającego pytania, pobieżnie 

słuchającego albo udającego, że słucha odpowiedzi dzieci, 

podczas gdy w rzeczywistości oczekuje na pojawienie się 

odpowiedzi, którą już zna. Trzeba zaznaczyć, że taki model 

porozumiewania się między ludźmi nie ma miejsca poza sy-

tuacjami edukacyjnymi. Jest nienaturalnym tworem, wyre-

żyserowanym narzędziem do wtłaczania dzieciom wiedzy, 

a nie kształcenia umiejętności myślenia, wyciągania wnio-

sków i radowania się z samodzielnego dochodzenia do wie-

dzy. Można zaryzykować stwierdzenie, że pogadanka stoi 

w sprzeczności z rozwojem dziecka, bo w sferze poznawczej 

maluch nie uczy się i nie rozwija samodzielnych strategii 

myślenia i dochodzenia do znaczenia zjawisk, zagadnień 

i problemów. Z kolei w sferze społecznej dziecko nie współ-

pracuje z rówieśnikami, nie wymienia się poglądami, nie 

uczy dyskutowania, słuchania innych, oddzielania faktów 

od opinii. Wreszcie w sferze motywacyjnej dziecko stero-

wane jest zewnętrznie, uczy się zaspokajania oczekiwań 

innej osoby, w tym aspekcie szuka odpowiedzi, która zado-

woli nauczyciela. W rezultacie nie buduje swojego świata, 

ale powiela sposób patrzenia na rzeczywistość dorosłego, 

czyli swojego wychowawcy w przedszkolu.

Można zaryzykować stwierdzenie, że 
pogadanka stoi w sprzeczności  

z rozwojem dziecka.
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Podsumowując, tradycyjne pytania zadawane przez na-

uczyciela podczas pogadanki sprawdzają stopień zapamięta-

nia wiedzy. Najczęściej są pytaniami zamkniętymi, a odpo-

wiedź jest oceniana przez dorosłego w kategorii dobrze–źle. 

Błędne odpowiedzi są nieakceptowane, szybko poprawiane 

przez nauczyciela bądź inne dziecko.

Stosując metodę QtA, trzeba przyjąć zupełnie nową per-

spektywę, w której dorosły słucha i chce usłyszeć, co dzie-

cko ma do powiedzenia. Nauczyciel nie stawia się tu w roli 

wszechwiedzącego znawcy i objawiciela wiedzy, ale mądre-

go i uważnego słuchacza, który cierpliwie czeka, aż dzie-

cięcy umysł odkryje daną prawdę. W tym podejściu pyta-

nia nie uczą „orientacji radarowej”, czyli by trafić z idealną 

odpowiedzią, ale weryfikują rozumienie zjawisk, pomagają 

w odkrywaniu znaczeń i przede wszystkim rozwijają sa-

modzielne myślenie, uogólnianie, uszczegóławianie, wy-

ciąganie wniosków, logikę. Co ciekawe, błędna odpowiedź 

dziecka jest dla nauczyciela cenna, stanowi punkt wyjścia 

do dyskusji, czasami wprawia w zdumienie, a niekiedy na-

wet w zachwyt nad oryginalnością skojarzeń, trafnością po-

równań, sposobem myślenia. Niejednokrotnie rozpoczyna 

się wtedy dyskusja grupowa i interakcja nauczyciel–uczeń 

rozszerza się do interakcji uczeń–inni uczniowie. Jest to 

możliwe dzięki stosowaniu pytań otwartych, w których 

odpowiedź może być rozbudowaną wypowiedzią i mieć 

charakter opisu własnych przeżyć, myśli, odczuć. Tak sfor-

mułowane myśli w języku dziecka inicjują kolejne pytania 

i zachęcają do podsumowań nie tylko nauczyciela, ale i ró-

wieśników, rozwijają wszechstronnie w każdej sferze, np. 

motywują do samodzielnych, odważnych sądów. Dziecko 

nie boi się oceny nauczyciela, nie sprawdza, czy jego zdanie 

mieści się w granicach błędu, ale szczerze formułuje swoje 

sądy, opinie i przypuszczenia.

Jak łatwo można zauważyć, nie przy każdej rozmowie 

da się wykorzystać metodę modelowania dialogów. Spraw-

dzając stopień zapamiętania tekstów albo stopień zrozu-

mienia danego zagadnienia trzeba czasami posiłkować się 

pytaniami zamkniętymi. Jednak w przeważającej więk-

szości zajęć dydaktycznych w przedszkolu można pokusić 

się rozbudzanie myślenia w dochodzeniu do wiedzy każ-

dego dziecka.

Od czego zacząć? Po pierwsze, od zmiany sposobu my-

ślenia o sobie jako o nauczycielu. Nie jest on wyrocznią i nie 

oczekuje jednoznacznych odpowiedzi. Zaczyna zadawać py-

tania bez oczekiwania określonego rozwiązania. Pytania 

początkowe w dyskusji metodą QtA otwierają rozmowę i za-

wierają ogólne elementy: Co odkryłeś? Co widzieliście? Co 

się stało? Co zauważyliście? Są na tyle syntetyczne, że łatwo 

jest w nich znaleźć miejsce na odpowiedź każdemu dziecku. 

Odwołują się bezpośrednio do odczuć i przeżyć najmłod-

szych, budując otwarty klimat do rozmowy.

Następnie nauczyciel oraz inne dzieci zadają pytania po-

dążające, które wyrastają ze słów wypowiedzianych wcześ-

niej przez dziecko: „Powiedziałaś właśnie, że… To ciekawe, 

czy możesz dodać coś więcej, czy możesz opowiedzieć o tym 

dokładniej?”, „Przed chwilą powiedziałeś, że woda jest nie-

zbędna do życia. Wytłumacz, jak to rozumiesz?”.

W trakcie stosowania metody modelowania dialogów 

nauczyciel może wykorzystać sześć technik kierowa-

nia rozmową:
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EDUKACYJNE INSPIRACJE / METODA QtA

1. Podkreślenie (marking) – nauczyciel parafrazuje wypo-

wiedź dziecka, zwraca uwagę, że była ona wartościowa, 

w ten sposób dziecko otrzymuje informację zwrotną, 

że powiedziało coś ważnego. Taki pozytywny komu-

nikat buduje poczucie sprawstwa i zwiększa poczucie 

własnej wartości dziecka.

2. Parafrazowanie (revoicing) – nauczyciel uogólnia lub 

uszczegóławia wypowiedź dziecka. Ważne, by nie zmie-

niać sensu wypowiedzi i nie wyjaśniać niczego za nie.

3. Powracanie (turning-back) – nauczyciel zwraca uwagę 

na wcześniejsze wypowiedzi dzieci, łączy różne myśli, 

wskazuje na podobieństwa, powraca do ważnych wąt-

ków nawet po dłuższym czasie.

4. Podsumowanie (recapping) – w tym przypadku wszyst-

kie dzieci mają szansę wypowiedzi oraz sprawdzenia, czy 

dobrze zrozumiały materiał, np. siedząc w kole, po ko-

lei mówią, co już wiedzą na dany temat. Ważne, by nie 

zmuszać, ale zachęcać dzieci do odpowiedzi. Dodatkowo 

cenne jest sprawdzenie, czy maluchy rzeczywiście wie-

dzą, o czym mówią, czy tylko powtarzają słowa po swoich 

rówieśnikach – „Wytłumacz to swoimi słowami”, „Jakich 

innych wyrazów użyłbyś na opisanie tego zjawiska?”.

5. Modelowanie (modelling) – nauczyciel zwraca uwa-

gę na szukanie analogii w codziennym życiu do tego, 

czego dzieci nauczyły się w przedszkolu. Równocześnie 

pokazuje im, że można się uczyć w przyjemny, a często 

i zabawny sposób, np. wykorzystując mnemotechniki 

podczas zapamiętywania układu planet czy nazw dni 

tygodnia. Przydatne w uatrakcyjnianiu prowadzenia 

rozmowy jest też odnoszenie się do własnych doświad-

czeń nauczyciela, opowiadanie o nich ze swadą, a nawet 

stosując anegdoty.

6. Adnotacja (annotating) – nauczyciel może „zasilić” roz-

mowę nowymi informacjami, wprowadzić nowe pojęcia, 

ale tylko wtedy, gdy ma pewność, że temat rozmowy 

wyczerpał się i potrzeba nowych ścieżek do odkrywania 

zjawisk głębiej i pełniej, np. gdy dzieci uczą się o funkcjo-

nowaniu pszczół i wytwarzaniu miodu, w pewnym mo-

mencie dyskusji można wprowadzić słownictwo zwią-

zane z wszelkimi produktami, które powstają z miodu.

Poniżej znajdą Państwo pewnego rodzaju ściągę, czyli 

te wszystkie ważne aspekty, na które nauczyciel zwraca 

uwagę podczas stosowania różnych technik modelowa-

nia dialogów.

 X Podkreślenie – doceń dziecko.

 X Parafrazowanie – uprość i powiedz, co dziecko chciało 

przekazać, ale niczego nie oceniaj i nie wyjaśniaj.

 X Powracanie – wskazuj i łącz różne pomysły dzieci.

 X Podsumowanie – uzupełniaj braki dopiero wtedy, gdy 

dzieci zakończą swą wypowiedź.

 X Modelowanie – udowodnij, że wiedza przedszkolna jest 

wiedzą życiową.

 X Adnotacja – wprowadzaj nowe informacje dopiero wte-

dy, gdy dzieci w pełni zrozumieją omawiane zjawisko.

W metodzie stawiania pytań według QtA nie chodzi 

o szybką wymianę zdań i nastawienie na błyskawiczny 

efekt. Tutaj rezultatem dyskusji jest wymiana myśli i poglą-

dów dziecka oraz całej grupy. Stosowane techniki ukierun-

kowujące dyskusję, pytania otwarte i aktywne słuchanie 

gwarantują wzbudzenie procesów myślowych u przedszko-

laków i ich wszechstronny rozwój w kierunku samodzielno-

ści, niezależności i innowacyjności intelektualnej.

W Polsce opisywaną w artykule metodą Questioning the 

Author (QtA) zainteresował się zespół naukowców Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i czynnie pracu-

jących nauczycieli, który opracował innowacyjny program 

wychowania przedszkolnego Tablit. W tym podejściu inter-

dyscyplinarnym autorki – Anna Basińska, Teresa Pietrala, 

Urszula Zielińska– kładą nacisk na gromadzenie bezpośred-

nich doświadczeń i naukę za pomocą multimediów oraz ak-

centują rolę dyskusji i modelowania dialogów jako głównego 

źródła procesu nauczania-uczenia się. Szczegółowe infor-

macje na temat Tablitu znajdują się na stronie internetowej: 

http://tablit.wa.amu.edu.pl/. Tam też można odnaleźć przy-

kłady dyskutowania z dziećmi w wieku trzech, czterech 

i pięciu lat za pomocą metody QtA.

Bibliografia:
X	A.Basińska, T. Pietrala, U. Zielińska, D. Pietrala, K. Dziubalska-Kołaczyk, 

Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego, Poznań 2015.
X	T. Pietrala, Metoda modelowania dialogów Questioning the Author, materiały 

szkoleniowe, www.tablit.wa.amu.edu.pl (dostęp 16.01.2017).

Składam ogromne podziękowania pani Teresie Pietrali, bez 

której ten artykuł by nie powstał. Dziękuję za udostępnienie 

materiałów, za rozmowy i przybliżenie tematyki modelowania 

dialogów, dzięki której mądrzy nauczyciele przedszkolni będą 

mogli otwierać dziecięce myślenie i torować drogę genialnym 

rozwiązaniom, nietuzinkowym pomysłom, nieprzeciętnym roz-

wiązaniom.

Małgorzata Swędrowska
Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego z 19-letnią praktyką, wykładowca na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener PSPiA 
KLANZA, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, 
animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi
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PO CO WALENTYNKI? 
MAŁGORZATA SWĘDROWSKA

Wraz z nadejściem lutego pojawia się wiele różowych i czer-

wonych serduszek. Dzieje się tak pewnie nie tylko za sprawą 

walentynek, ale i panującej zimy, która okrywa świat bielą 

i zimnem. A ludziom tak bardzo potrzeba uczuć i ciepła. Może 

w ten sposób ogrzewają zziębnięte zakamarki swoich serc?

Od wielu lat obserwuję przenikanie do przedszkola róż-

nych „nowinek ze świata”. Niekiedy noszą one nazwę innowa-

cji, innym razem nowoczesnych metod wychowania, jeszcze 

innym projektów edukacyjnych. Przyglądając się im bliżej, 

szczerze przyznaję, że pedagogiczne rozwiązania w przed-

szkolu zataczają krąg, bo wszystko to już kiedyś było, choć 

pod inną nazwą, postacią, a czasami przeznaczeniem.

Współczesne dzieci potrzebują informacji na temat roli 

bezinteresowności i czynienia dobra. Już w przedszkolach 

powstają liczne kluby wolontariuszy, które wyznaczają so-

bie cele tygodniowe, miesięczne, kwartalne i np. opiekują się 

zwierzętami ze schroniska, odwiedzają zaprzyjaźniony dom 

pomocy społecznej, gromadzą potrzebne przedmioty dla 

kolegów z innych krajów, szczególnie Afryki. I oczywiście 

chwała im za to! Warto tutaj wspomnieć o pomysłodaw-

czyni Motylego Wolontariatu, znanej dzieciom i dorosłym 

poznańskiej pisarce świetnych książek dla dzieci, Joannie 

Krzyżanek. Wymyśliła ona piękną opowieść o Cecylce Kne-

delek, która postanawia robić dobre uczynki, bo „dobro jest 

jak ciasteczko z leśnymi poziomkami”. A czym jest poma-

ganie, bezinteresowna pomoc i dzielenie się swoją dobrocią, 

można wyczytać w książce Dobre uczynki Cecylki Knedelek. 

Jeżeli ktoś z dorosłych zechce pójść o krok dalej i założyć 

z dziećmi przedszkolnymi wolontariat, to wszelkie mate-

riały znajdzie na stronie Hospicjum Palium: http://motyli-

wolontariat.hospicjum-palium.pl/materialy/.

Wcześniej nie było wolontariuszy, tylko niewidzialne 

dłonie wykonywały różne dobre uczynki, pomagały star-

szym osobom w noszeniu siatek, dostarczały zakupy, gra-

biły liście na wspólnej osiedlowej polanie… Nie umniejszam 

współczesnym dzieciom, że są mniej otwarte, mniej spon-

taniczne, mniej dobre. Tylko czasami my, dorośli, zamykamy 

w nich tę naturalną potrzebę dzielenia się swoim dobrem. 

Dobrze więc, że powstają książki i całe projekty, w których 

to, co normalne i zwyczajne, staje się nadzwyczajne i wy-

jątkowe. Bo chociaż w obecnych czasach używamy innego 

języka, to dobro musi ujrzeć światło dzienne. Bez niego bra-

kowałoby w człowieku człowieka.

Cieszę się wobec tego, że w przedszkolach w lutym kró-

lują serduszka. Mam tylko nadzieję, że walentynki staną się 

pretekstem do rozmawiania o uczuciach wyższych, takich 

jak przyjaźń, dobro, piękno, prawda, a nie zostaną strywia-

lizowane i sprowadzone do okazywania uczuć na pokaz. 

W jednym z przedszkoli nauczyciele wykorzystali dzień 

14 lutego na ocieplenie kontaktów z rodzicami. Każdy ro-

dzic otrzymał w tym dniu spersonifikowaną kartkę od na-

uczycieli swojego dziecka, na której były zapisane słowa 

podziwu i uznania za trud i pomysłowość w wychowywaniu 

dziecka oraz podziękowania za współpracę z przedszko-

lem. Wszak w każdym rodzicu można znaleźć choćby iskrę 

czegoś dobrego, jak choćby punktualne przyprowadzanie 

dziecka do przedszkola, pogoda ducha, uśmiech na twarzy 

podczas powitania i pożegnania, dopytywanie się o potrze-

by przedszkola, przychodzenie do grupy w ramach działań 

dydaktyczno-wychowawczych na wspólne czytanie, opo-

wiadanie o swojej pracy… Powie ktoś, że to oczywistości. 

Kto się ucieszy ze słów zapisanych na kartce papieru? Jeżeli 

będą szczere, to wierzę, że trafią prosto do serca rodzica. 

Natomiast dla dzieci w tym dniu – i nie tylko wtedy – moż-

na przygotować pocztę grupową, do której wszyscy chętni 

wrzucą rysunki, w starszych grupach liściki, laurki. Wszy-

scy potrzebujemy pogłaskania ciepłym słowem, dobrym 

gestem, pięknym zachowaniem.

Niech więc żyje luty i jego „ciepłe święto walentynkowe”, 

niech będzie pretekstem do wyzwalania w nas wszystkich 

pokładów życzliwości i dobroci, serdeczności i szlachetności.

Małgorzata Swędrowska
Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego z 19-letnią praktyką, wykładowca na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener PSPiA 
KLANZA, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, 
animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi
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ELFI 900
Wood’s

• 60-80m2

• 24-80 W
• Od 30 dB
• 2 x filtr węglowy (opcja)
• 2 x filtr Active ION HEPA
• 4 prędkości wentylatora
• Wymiary: 220 x 565 x 615 mm
• Waga: 15,4 kgD
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Wielowarstwowy filtr HEPA  
Active ION HEPA filtr dzięki nowoczesnej techno-
logii budowy, posiada bardzo dużą powierzchnię 
czynną filtra i wyjątkowe możliwości filtracyjne 

Powietrze oczyszczone z zanie-
czyszczeń, gazów i zapachów wraca 
do pomieszczenia. 

Zjonizowane cząsteczki powietrza 
Zanieczyszczania i cząsteczki stale otrzymują 
ładunek elektryczny dodatni i są łatwiej przy-
ciągane przez zjonizowaną powierzchnię filtra 

Zjonizowany filtr HEPA
Active ION HEPA filtr jest naładowany  
ujemnie w procesie produkcji. Łatwo przyciąga i 
zatrzymuje dodatnio naładowane cząsteczki powietrza

ELFI 300
Wood’s

• 30-40m2

• 4-28 W
• Od 25 dB
• Filtr węglowy (opcja)
• Filtr Active ION HEPA
• Płynna regulacja wentylatora
• Wymiary: 160 x 510 x 510 mm
• Waga: 12 kg
• Możliwy montaż ściennyD
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Zadbaj o zdrowie swoje i najmłodszych

patent USA i Szwecja 

filtracji cząstek o rozmiarze poniżej 0,0003 mm - 
50 razy mniejszych niż bakteria 

odporna na uszkodzenia

99,98%
Metalowa konstrukcja

Filtry Active Ion Hepa 

10 lat gwarancji
Wyprodukowane w Szwecji



RAPORT
SPECJALNY

ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE TYLKO 
DO 1 WRZEŚNIA 2018 R.
Przypomnijmy, że zasiłek na zagospodarowanie to forma fi nan-

sowego wsparcia dla młodych nauczycieli. Aby go otrzymać, na-

leży złożyć wniosek i mieć spełnione następujące warunki:

 X pierwsza praca zawodowa podjęta w szkole (nie wliczają się 

prace podejmowane na studiach bądź w okresie nauki w za-

kładach kształcenia nauczycieli),

 X uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch 

lat od podjęcia pierwszej pracy w szkole,

 X zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Aby zachować prawo do otrzymania wyżej wymienionego za-

siłku, nauczyciel zobowiązany jest spełnić wszystkie warunki 

przed 1 września 2018 r. Ważna jest również informacja, iż mimo 

uchylenia przepisu nadal obowiązuje konieczność zwrotu zasiłku 

w przypadku, gdy belfer nie przepracuje w szkole trzech lat (li-

czonych od daty uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego).

Źródło: Anna Trochimiuk, Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 
2018 roku, https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/

ograniczone-dodatki-dla-nauczycieli-od-2018-roku-14897.html

W MOCY POZOSTAJE DODATEK 
WIEJSKI
Nie wszystkie dodatki zostały zniesione wraz z no-

wym rokiem. W mocy pozostaje tzw. dodatek wiejski. 

Otrzymują go nauczyciele zatrudnieni na terenie wsi lub 

w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Dodatek wiej-

ski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, jednak 

może on ulec zwiększeniu, jeśli nauczyciel pracuje na te-

renie wiejskim, gdzie brakuje nauczycieli. Pamiętajmy, 

że dodatek ten przysługuje wyłącznie wtedy, gdy peda-

gog jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 etatu 

(liczą się wszystkie szkoły, w których prowadzi lekcje).

Źródło: Anna Trochimiuk, Ograniczone dodatki dla 
nauczycieli od 2018 roku, https://www.portaloswiatowy.

pl/analizy-i-interpretacje/ograniczone-dodatki-
dla-nauczycieli-od-2018-roku-14897.html

OD KWIETNIA WZROSNĄ 
PENSJE NAUCZYCIELI
Początek nowego roku nie przyniósł żadnych 

zmian w minimalnym wynagrodzeniu nauczy-

cieli, ale ma się to zmienić już w kwietniu. Na ten 

miesiąc zaplanowana jest bowiem podwyżka na-

uczycielskiej pensji o 5 proc., co oznacza, że bel-

frowie będą otrzymywali od 114 do 157 złotych 

więcej. Według informacji przekazywanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pię-

cioprocentowa podwyżka, która wejdzie w życie 

w kwietniu, jest pierwszym etapem zwiększania 

wynagrodzeń nauczycieli. Ministerstwo zakła-

da, że od 1 września 2022 roku wysokość nowe-

go, specjalnego  dodatku ma wynosić 16 proc.

kwoty bazowej.

Źródło: MEN: podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 
2018 r. nie są podyktowane oszczędnościami, http://

www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-
podwyzki-dla-nauczycieli-od-kwietnia-2018-r-nie-

sa-podyktowane-oszczednosciami,101909.html

OGRANICZENIE 
NAUCZYCIELSKICH 
DODATKÓW W 2018 R.
Ustawodawca postanowił, że wraz 

z początkiem nowego roku z Karty 

nauczyciela znikną dodatki socjalne. 

Z ustawy usunięto więc przepisy, któ-

re przyznawały prawo do:

 X lokalu mieszkalnego (art. 54 ust. 1, 

ust. 2 i ust. 4 KN),

 X dodatku mieszkaniowego (art. 54 

ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 KN),

 X działki gruntu do użytkowania 

(art. 56, art. 60 KN).

Źródło: Anna Trochimiuk, Ograniczone 
dodatki dla nauczycieli od 2018 roku, 

https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-
i-interpretacje/ograniczone-dodatki-dla-

nauczycieli-od-2018-roku-14897.html

Początek roku to okres wielu zmian. Zaczynają obowiązywać 

ustawy uchwalone wiele miesięcy wcześniej, często znacząco 

wpływając na zatrudnienie nauczycieli. Dowiedz się, na jakie 

zmiany należy się przygotować w tym roku.

WYNAGRODZENIE
I INNE ŚWIADCZENIA
DLA NAUCZYCIELI
PO 1 STYCZNIA 2018 R.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIAZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA



NOWE ZASADY KORZYSTANIA 
Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
W 2018 r. wchodzą w życie nowe zasady korzystania 

z urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów szkół oraz 

nauczycieli pracujących jednocześnie w szkołach i przed-

szkolach.

Do 31 grudnia pracownicy na kierowniczych stanowi-

skach w placówce feryjnej otrzymywali taki sam wy-

miar urlopu wypoczynkowego co pozostali nauczyciele. 

Od stycznia dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczycie-

le na kierowniczych stanowiskach otrzymali prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.

Ważną informacją dla nauczycieli pracujących jedno-

cześnie w szkołach i przedszkolach jest to, że od tej pory 

o zasadach korzystania z urlopu oraz jego wymiarze 

zadecyduje to, w której placówce nauczyciel realizuje 

więcej godzin zajęć. Wcześniejsze ustawodawstwo nie 

regulowało tej kwestii, przez co nauczyciele pracujący 

w placówce feryjnej i nieferyjnej mieli problem z uzy-

skaniem urlopu w tym samym momencie w obu miej-

scach zatrudnienia.

Źródło: Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 
r., http://kadry.infor.pl/wiadomosci/762969,Zmiany-

w-Karcie-Nauczyciela-od-1-stycznia-2018-r.html

Kinga Bartkowiak
Absolwentka etnologii, miłośniczka zdrowego stylu 
życia, blogerka, copywriterka. Na studiach prowadziła 
muzealne warsztaty dla dzieci. Praktykuje jogę i medytację, 
wyznaje zasadę, że życzliwość jest najlepszą postawą
w relacjach międzyludzkich

NOWY DODATEK WEJDZIE 
W ŻYCIE DOPIERO ZA DWA 
LATA
Wspomniany na samym początku raportu 

dodatek, który w 2022 r. ma osiągnąć 16 proc. 

kwoty bazowej, wejdzie w życie 1 września 

2020 r. Wtedy będzie wynosił 3 proc., w na-

stępnym roku szkolnym 6 proc. , aż w końcu 

zwiększy się do docelowych 16 proc. 

Kto będzie mógł go otrzymać? Wyłącznie 

nauczyciele dyplomowani, którzy prze-

pracowali minimum trzy lata od momen-

tu, gdy uzyskali tytuł nauczyciela dy-

plomowanego oraz mogą się pochwalić 

wyróżniającą oceną pracy. Tak zwany do-

datek za wyróżniającą pracę nauczyciel bę-

dzie mógł otrzymać z dniem 1 stycznia bądź 

z dniem 1 września. Nowe zasady oceniania 

pracy nauczycieli, na podstawie których bę-

dzie przyznawana ocena potrzebna, by uzy-

skać dodatek, wejdą w życie 1 września 2018 r.

Źródło: Anna Trochimiuk, Dodatek za wyróżniającą 
pracę — kto i na jakich zasadach go otrzyma, https://

www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/
dodatek-za-wyrozniajaca-prace-kto-i-na-

jakich-zasadach-go-otrzyma-14900.html

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
URLOPÓW DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Bieżący rok przyniósł dwie ważne zmiany w przepisach dotyczą-

cych urlopów zdrowotnych. Po pierwsze, nowelizacja Karty na-

uczyciela wprowadza ułatwienie dla osób, które ubiegają się o ur-

lop zdrowotny po raz pierwszy w życiu. Co prawda nadal będzie 

trzeba przepracować siedem lat, ale w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć. Ważna jest jednak informacja, 

że nadal obowiązuje wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze 

zajęć w dniu przejścia na urlop.

Druga zmiana może być natomiast krytycznie oceniana przez 

nauczycieli, bowiem, począwszy od tego roku, urlop dla porato-

wania zdrowia będzie udzielany tylko w następujących przy-

padkach:

 X w celu leczenia choroby, która mogłaby spowodować wystą-

pienie choroby zawodowej,

 X w celu leczenia choroby, do której powstania mogło się przy-

czynić środowisko pracy lub inne czynniki związane z wyko-

nywaniem pracy zawodowej,

 X w celu leczenia uzdrowiskowego bądź podjęcia rehabilita-

cji uzdrowiskowej.

Źródło: Nauczyciele: od 2018 r. trudniej o urlop na poratowanie 
zdrowia, http://www.rp.pl/Nauczyciele/312279927-Nauczyciele-

od-2018-r-trudniej-o-urlop-na-poratowanie-zdrowia.html

Obecnie nawet w przypadku ciężkiej choroby, ale nie-

mieszczącej się w przypadkach chorób środowisko-

wych lub zawodowych, nauczyciel nie otrzyma urlo-

pu. Wyjściem pozostaje wnioskowanie o rehabilitację 

bądź leczenie uzdrowiskowe. Co ważne, orzeczenie 

dotyczące konieczności podjęcia urlopu zdrowotnego 

będzie teraz wydawał lekarz medycyny pracy, a nie 

lekarz pierwszego kontaktu jak dotąd.

Źródło: Nauczyciele: od 2018 r. trudniej 
o urlop na poratowanie zdrowia, http://www.rp.pl/

Nauczyciele/312279927-Nauczyciele-od-2018-r-
trudniej-o-urlop-na-poratowanie-zdrowia.html

WYNAGRODZENIE
I INNE ŚWIADCZENIA
DLA NAUCZYCIELI
PO 1 STYCZNIA 2018 R.
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CZYTELNIA 

NAUKOWE SEKRETY MOTYWACJI W 4 DNI
Autor: Piotr Bucki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Cztery Głowy

„Rzucanie palenia jest łatwe. Robiłem to wiele razy” – powiedział kiedyś Mark Twain. Dlaczego 

mu się nie udało? Jak wytrwać w swoich postanowieniach oraz osiągnąć założone cele? Dowie-

my się tego z Fiszek i Akademii online. Wydawnictwo gwarantuje, że dzięki Naukowym sekretom 

motywacji zrobimy to w cztery dni – bez zbędnych słów, tylko dzięki naukowym, sprawdzonym 

teoriom oraz łatwym do wdrożenia technikom i ćwiczeniom. Piotr Bucki, ekspert w dziedzinie 

komunikacji i motywacji, w prostych słowach pokazuje, jak wielkim manipulatorem jest nasz 

mózg i gdzie mieszka siła woli. Poznamy podstawowe mechanizmy działania naszego biologicz-

nego komputera i nauczymy się technik ćwiczenia siły woli. Będziemy potrafili szybko rozpoznać 

czyhające na nas zagrożenia i pułapki i wykształcisz nawyki, dzięki którym zrealizujemy to, co 

sobie zaplanowaliśmy. Zestaw zawiera:

 X 40 przejrzystych dwustronnych kart, na których znajdują się naukowe teorie dotyczące 

motywacji oraz łatwe do wdrożenia ćwiczenia kształtujące siłę woli,

 X 90 minut szkoleń wideo, w których autor rozwija tematy poruszane na fiszkach i uzupełnia je o ciekawe anegdoty i przy-

kłady – również ze swojego życia,

 X plan pracy nad nawykami,

 X trzy e-booki (Gdzie mieszka siła woli, Nie każdy umiał się przewrócić, Stres – Twój przyjaciel). 

WYPALONE DZIECI 
O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem

Autor: Michael Schulte-Markwort
Wydawnictwo: Dobra Literatura

Dzieci niemal całkowicie poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy się tylko sukces 

– i ponoszą tego bolesne konsekwencje. Stwierdzenie, że wypalenie dotknęło dzieci, powinno 

nami wszystkimi wstrząsnąć niezależnie od tego, czy sami jesteśmy rodzicami, czy też nie. 

To nie są dzieci nadwrażliwe, które nie dają rady w obliczu wymagań naszej rzeczywistości  

– to warunki życia i uczenia się, za które jesteśmy odpowiedzialni, zbierają żniwo. Presja, której 

podlegają, jest nie do wytrzymania. Muszą mieć perfekcyjną stylizację na występ w klasie, 

idealne oceny, a po zakończeniu lekcji i dodatkowej godzinie języka obcego już czekają na nie 

trener i nauczycielka gry na pianinie.

Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagnozuje 

u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzy-

szy najmłodszym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjemnością. Tymczasem żyją w świecie, który gna je 

bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie 

sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie 

wyrosną na ludzi krytycznych, mających możliwość kształtowania świata.



Aktualne promocje i szczegóły zakupu prenumeraty na stronie www.oficynamm.pl  
oraz u opiekuna klienta, tel. 61 653 64 30

Przedszkolak w muzeum

Specjalnie dla Państwa 
w następnym wydaniu m.in.:

Zmiany w zakresie oceny pracy 
oraz obowiązków nauczycieli

Kiedy zmienić akt założycielski?

Bajki naszych rodziców i dziadków

Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych – część IV 

Wielkanocne inspiracje

Spróbujcie sami  
– propozycje eksperymentów

„Dokumenty proszę”   
– legitymacje służbowe nauczycieli
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