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Wprowadzenie ogólne 
Podstawę prawną dla polskiego systemu edukacji stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej1. Zgodnie z jej zapisem: 

 Każdy ma prawo do edukacji. 

 Edukacja jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. 

 Edukacja w szkołach publicznych jest bezpłatna. 

 Rodzice mają prawo wyboru dla swojego dziecka innej szkoły niż publiczna. 

 Obowiązkiem organów państwa jest zapewnienie obywatelom powszechnego  

i równego dostępu do kształcenia.2 

W Polsce około 54% dzieci uczęszcza do przedszkola. Obowiązek nauki zaczyna się  

od szóstego roku życia (zerówka, która jest ostatnim oddziałem przedszkolnym) i trwa do 18 

roku życia (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin). W latach 2013-2015 podejmowano 

próby wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich (a zerówki dla 

pięcioletnich). Po wielu debatach i protestach oraz po zmianie rządu wprowadzono przepis, 

zgodnie, z którym pozostawiono decyzji rodziców (po konsultacji z psychologiem) 

ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko.  

System edukacji w Polsce jest centralnie zarządzany przez dwie instytucje – Ministerstwo 

Edukacji Narodowej (kształcenie ogólne i zawodowe) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Ogólne wytyczne dotyczące polityki edukacyjnej są ustanawiane centralnie, 

podczas gdy administracja i organizacja szkolnictwa jest zdecentralizowana.3 

Organizacja polskiego systemu szkolnego i jej zmiany w okresie po II wojnie 

światowej (zarys) 

1945 – 1961 – system edukacji jest rekonstruowany według przedwojennego modelu,  

ale treść kształcenia jest zdominowana przez ideologię komunistyczną.  

1961 – wprowadzenie nowej organizacji edukacji: ośmioletnie szkoły podstawowe  

i czteroletnie szkoły średnie. 

 1989 – po transformacji politycznej organizacja szkolnictwa pozostaje taka sama, ale treść 

nauczania zostaje pozbawiona ideologii komunistycznej. 

1999 – znaczące zmiany w organizacji szkolnictwa ogólnego: wprowadzenie 

sześcioletnich szkół podstawowych, trwających trzy lata gimnazjów oraz trzyletnich szkół 

średnich. Szkolnictwo zostaje zdecentralizowane, prowadzenie szkół zostaje powierzone 

władzom lokalnym. Wyznaczanie ogólnych wytycznych i polityki edukacyjnej pozostaje 

zcentralizowane.  

2008 – bez zmian w strukturze edukacji zostają wprowadzone znaczące zmiany  

w podstawach programowych kształcenia ogólnego. 

2017 – zmiana struktury szkolnictwa: wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych  

i czteroletnich liceów. Likwidacja gimnazjów. Zmieniane też są podstawy programowe. 
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W 2016 roku polski rząd ogłosił zmiany w systemie edukacji, które mają być wdrożone  

od września 2017 r.4 Główną zmianą jest likwidacja gimnazjów. Nauka w szkole 

podstawowej zostaje wydłużona do 8 lat a szkoły ponadpodstawowe przestają funkcjonować, 

jako dwa poziomy (gimnazjum i szkoła średnia). Wprowadzone mają być czteroletnie licea 

oraz pięcioletnie technika.  Obowiązek szkolny trwa do 15. roku życia lub do ukończenia 

szkoły podstawowej. Do 18. roku życia trwa obowiązek nauki (która może odbywać się w 

pełnym lub niepełnym wymiarze godzin). Sytuacja jest wciąż dynamiczna i nadal oczekuje 

się zmian Tabela 1 „Polski system edukacyjny” (patrz następny rozdział) pokazuje schemat 

organizacji szkolnictwa do czerwca roku 2017 i od września 2017. 5 
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Polski system edukacyjny6 
W polskim systemie szkolnictwa, jako główne typy placówek funkcjonują: przedszkole, 

szkoła podstawowa, gimnazjum (do czerwca 2019 r.), liceum, technikum, szkoła 

zawodowa/branżowa. 

Obowiązek szkolny jest oddzielony od obowiązku nauki. Pierwszy z nich obejmuje dzieci  

w wieku 6-15 lat, drugi natomiast odnosi się do młodzieży w wieku 15-18 lat. Obowiązek 

szkolny zakłada uczęszczanie do placówki szkolnej i naukę w pełnym wymiarze godzin, zaś 

obowiązek nauki może być realizowany w pełnym lub niepełnym wymiarze, zarówno  

w formie szkolnej (szkoły licealne, technika, szkoły zawodowe), jak i pozaszkolnej,  

np. w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy.  

WIEK 

DZIECI 
SYSTEM W LATACH 1999-2017 SYSTEM OD WRZEŚNIA 2017 

R. 
UWAGI 

3-6  Przedszkole Przedszkole Tylko ostatni rok jest 
obowiązkowy (zerówka) 

7 Szkoła podstawowa – 
pierwszy etap. Nauczanie 
zintegrowane. 

Szkoła podstawowa – 
pierwszy etap. Nauczanie 
zintegrowane. 

Obowiązkowe 

8 

9 

10 Szkoła podstawowa – drugi 
etap – nauczanie 
przedmiotowe.  

Szkoła podstawowa – drugi 
etap – nauczanie 
przedmiotowe. 

11 

12 

13 Gimnazjum – nauczanie 
przedmiotowe 

14 

15 Szkoła średnia (liceum, 
technikum, szkoła 
branżowa) 

Obowiązek nauki  
w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin 
(kształcenie ogólne, 
techniczne, zawodowe, 
przygotowanie do 
zawodu) 

16 Szkoła średnia (liceum, 
technikum, szkoła branżowa) 

17 

18  

Dorośli Autonomiczne uczelnie prowadzące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 
Uniwersytety, uczelnie medyczne i teologiczne, wyższe szkoły techniczne, rolnicze, 
ekonomiczne, pedagogiczne i morskie, akademie wychowania fizycznego oraz uczelnie 
służb państwowych, wojskowe i artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego  
i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, inne prowadzące 
działalność edukacyjną, pracodawcy, pracobiorcy, organizacje obywatelskie 7 

Tabela 1: POLSKI SYSTEM EDUKACYJNY* 

Cele edukacji szkolnej 

 Ministerstwo Edukacji ogłosiło w lutym 2017 nową podstawę programową kształcenia 

podstawowego.8  Większość celów, które były realizowane w gimnazjach jest przenoszona  

do 2. etapu szkoły podstawowej, natomiast szkoły średnie są przekształcane z trzyletnich  

na czteroletnie (i pięcioletnie w przypadku szkół technicznych i zawodowych).  
                                                        
* Wykaz źródeł dotyczący tabel, rysunków i wykresów znajduje się na końcu niniejszej pracy. 



SAT Project 

7 

 

Kształcenie podstawowe - obowiązek szkolny w początkowych etapach nauki 

zgodnie ze zmianami wprowadzanymi od września 2017 roku: 

 Etap 0 – obowiązkowy ostatni rok kształcenia przedszkolnego (zerówka) 

 Etap 1 – klasy 1-3 szkoły podstawowej: edukacja wczesnoszkolna 

 Etap 2 – klasy 4-8 szkoły podstawowej: kształcenie przedmiotowe (przed r. 2017 były 

to klasy 4-6). 

Zgodnie z zapisem z podstawie programowej obowiązującej od września 2017 celem 

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:  

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 

w szkole podstawowej należą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno, jako prosta czynność, jak i jako umiejętność 

rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo 

w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 

matematycznych; 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno            

w mowie, jak i w piśmie;  

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- -

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;  

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;  

7)  umiejętność pracy zespołowej. 

Organizacja kształcenia na poziomie szkoły średniej 

Szkoły średnie kontynuują nauczanie według starej organizacji i podstawy programowej 

(sprzed 2017 roku) tak, że klasy, które rozpoczęły naukę nie mają zmienianej podstawy 

programowej w trakcie nauki w szkole średniej. Nowa podstawa programowa i organizacja 

nauczania będzie wdrażana, gdy pierwsze roczniki ukończą ośmioletnie szkoły podstawowe 

w 2019 roku. W momencie zamykania tego tekstu nowe podstawy programowe dla szkół 

średnich nie są jeszcze ogłoszone.  
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Uczniowie wybierają szkołę średnią po ukończeniu gimnazjum lub - w nowym systemie -  

po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej. Mają do dyspozycji następujące główne 

typy placówek: 

A. trzyletnie liceum ogólnokształcące (od września 2019 roku będą to licea 

czteroletnie), 

B. technikum trwające cztery lata (zaś po 2019 roku pięć lat), 

C. trzyletnią szkołę zawodową (w starym systemie) lub czteroletnią szkołę 

branżową (po wrześniu 2019 r.), 

D. edukację pozaszkolną. 

Licea ogólnokształcące realizują kształcenie ogólne w pełnym wymiarze godzin. Ich 

zakończeniem jest egzamin dojrzałości, którego efektem jest uzyskanie świadectwa 

maturalnego wymaganego, aby kontynuować edukację na poziomie szkolnictwa wyższego. 

Głównym celem edukacji w szkołach średnich ogólnokształcących jest przygotowanie 

uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Uczniowie uczą się obowiązkowo 

przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mogą wybrać nie mniej niż 2 i nie 

więcej niż 4 przedmioty, jako rozszerzone. 

Podręczniki i programy nauczania 

Wybór programu nauczania i podręcznika, z którego korzystają uczniowie w danej szkole 

należy do nauczyciela przedmiotu i rady pedagogicznej. Do szkoły należy zakup 

podręczników, które są następnie wypożyczane uczniom.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje podstawę programową, która jest 

obowiązującą bazą nauczania. Autorzy podręczników i programów nauczania są wybierani 

przez wydawnictwa oświatowe i tworzą materiały w oparciu o wytyczne Ministerstwa  

i wydawnictwa. Następnie opracowane pozycje muszą być zatwierdzone przez ekspertów 

ministerialnych, aby uzyskać dopuszczenie do użytku. Istnieje też możliwość tworzenia 

własnych programów nauczania przez nauczycieli. Mogą one być wprowadzane w danej 

szkole po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i dyrekcję oraz zatwierdzeniu przez 

Kuratorium Oświaty.  

Wybór podręcznika, a więc konkretnej oferty wydawniczej (spośród zatwierdzonych przez 

Ministerstwo) należy do nauczyciela, który w wyborze kieruje się swoimi kryteriami: jakością 

podręcznika, jego ceną, obudową dydaktyczną, dostosowaniem treści do potrzeb danej 

szkoły. Kluczową rolę w procesie tworzenia podręczników i programów nauczania 

odgrywają, więc wydawnictwa oświatowe, które udoskonalają swoją ofertę konkurując  

o klienta, jakim jest nauczyciel. Podręcznik i program nauczania oferowany przez 

wydawnictwo musi spełniać określone warunki, aby uzyskać dopuszczenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej:9 

 zgodność z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej i wytycznymi 

Ministerstwa10 dotyczącymi organizacji procesu nauczania, 
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 zgodność z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu dotyczącymi treści, układu, 

jakości, dostosowania materiału oraz (w wybranych przedmiotach) 

międzynarodowych standardów, 

 uzyskać pozytywne opinie merytoryczno-dydaktyczne oraz językowe  

od rzeczoznawców wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Program nauczania obligatoryjnie zawiera elementy opisujące: cele edukacyjne  

i wychowawcze, plan dydaktyczny, plan wynikowy oraz metody i kryteria oceniania. 

Uwzględniając przekazywanie treści, rozwiązywanie zadań, działania grupowe, dyskusję  

i ewaluację musi być dostosowany do liczby godzin przewidzianej dla danego przedmiotu. 

Podręcznik jest zazwyczaj ściśle związany z danym programem nauczania i stanowi z nim 

spójną ofertę wydawniczą. 

Podręczniki oferowane przez różne wydawnictwa różnią się między sobą układem treści, 

kolejnością omawianych zagadnień, trudnością zadań, oraz ewentualną dodatkową 

zawartością wykraczającą poza podstawę programową. Wybór podręczników jest bardzo 

szeroki. Wydawnictwa uwzględniają różne podejścia do opracowywania treści. Dominują 

wśród nich dwa główne trendy: 

 Skoncentrowanie się na podstawie programowej i nie wykraczanie poza nią. 

Podręczniki tego typu zawierają tylko podstawową wiedzę są, zatem wybierane przez 

nauczycieli pracujących z uczniami mającymi niższe możliwości lub aspiracje  

(np. podręczniki do matematyki w klasach humanistycznych). Podstawowe 

umiejętności są, więc dokładnie przećwiczone a uczniowie nie są przytłoczeni 

większymi trudnościami. 

 Rozszerzenie treści o wykraczające poza podstawę programową. Ten typ 

podręczników jest wybierany przez nauczycieli dla klas o wysokich możliwościach 

oraz klas z rozszerzonym nauczaniem danego przedmiotu (na przykład fizyki). 

Indywidualne programy nauczania, innowacje pedagogiczne i dydaktyczne 

W wielu szkołach nauczyciel decyduje się na stworzenie własnego programu nauczania, 

który zazwyczaj jest dostosowany do jego indywidualnych metod i potrzeb dydaktycznych. 

Nie ma wymogów dotyczących publikowania i udostępniania tych innowacyjnych 

programów, zatem mimo, że są one pieczołowicie opracowywane i realizowane przez 

poszczególnych nauczycieli to jednak nie są wprowadzane poza konkretną szkołą, w której 

pracuje autor. 

W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 realizowano 4728 innowacji 

(liczba obejmuje wszystkie rodzaje i wszystkie przedmioty)11. Innowacje pedagogiczne, 

będące w praktyce własnymi programami nauczania, muszą spełniać warunki formalne  

i uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej i dyrektora, aby Kurator Oświaty wyraził 

zgodę na ich wprowadzenie. 
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Nauczanie przedmiotowe w edukacji ogólnej 

Liczba godzin (godzina lekcyjna trwa 45 minut) przewidzianych na nauczanie 

poszczególnych przedmiotów jest zaprezentowana w tabelach nr 2 i 3 oraz wykresie nr 1. 

Dotyczy ona większości szkół ogólnokształcących, nie uwzględniając szczególnych regulacji 

dotyczących szkół artystycznych, sportowych, specjalnych oraz mniejszości narodowych, 

gdzie liczba godzin bywa dostosowana do specyfiki szkoły. 

Pierwszy etap 
edukacyjny: edukacja 
wczesnoszkolna (klasy 
1-3) 

Kształcenie zintegrowane (język polski, matematyka, 
kształcenie muzyczne i plastyczne, informatyka, wychowanie 
fizyczne, przyroda, język obcy): 20 godzin tygodniowo 

Przedmioty dodatkowe (nieobowiązkowe): 2 godziny  
w tygodniu 

Religia lub etyka (nieobowiązkowo): 2 godziny w tygodniu  

Tabela 2: NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Drugi etap edukacyjny (klasy 4-8) Liczba godzin tygodniowo 

 klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 

Język polski 5 5 5 5 5 

Język obcy (* w klasach dwujęzycznych) 3 3 3 3 (+2)* 3 (+2)* 

Drugi język obcy    2 2 

Muzyka 1 1 1 1  

Plastyka 1 1 1 1  

Historia 1 2 2 2 2 

Wiedza o społeczeństwie    2  

Przyroda 2     

Geografia  1 1 2 1 

Biologia  1 1 2 1 

Chemia    2 2 

Fizyka    2 2 

Matematyka 4 4 4 4 4 

Informatyka 1 1 1 1 1 

Technika 1 1 1   

Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 

Edukacja dla bezpieczeństwa     1 

Godzina wychowawcza 1 1 1 1 1 

Doradztwo zawodowe    co najmniej 
 10 godz. 
rocznie 

co najmniej 
 10 godz. 
rocznie 

Przedmioty dodatkowe (opcjonalnie) 3 

Religia/etyka (nieobowiązkowe) 2 2 2 2 2 

Tabela 3: NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM 
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Wykres 1: LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH W CYKLU KSZTAŁCENIA 

NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM 

Wykres nr 2 i tabela nr 4 (poniżej) ukazują liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych 

przedmiotów na trzecim etapie kształcenia, czyli w szkołach ponadpodstawowych. 

(wykorzystano informacje udostępnione przez MEN do maja 2017 roku, jeszcze ostatecznym 

zatwierdzeniem podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych).

 

Wykres 2: LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH 

W CYKLU KSZTAŁCENIA NA TRZECIM ETAPIE EDUKACYJNYM 
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drugi język obcy
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biologia
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matematyka
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wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

godzina wychowawcza
doradztwo zawodowe

przedmioty na poziomie rozszerzonym
przedmioty dodatkowe

religia/etyka
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Etap 3: szkoły ponadpodstawowe, 
ogólnokształcące 

Liczba godzin tygodniowo 

Przedmioty obowiązkowe na 
poziomie podstawowym 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3  Klasa 4 

Język polski 4 4 4 4 

Język obcy 
(* w klasach dwujęzycznych) 

3+3* 3+3* 3+3* 3+3* 

Drugi język obcy 2 2 2 2 

Muzyka, plastyka lub filozofia 1    

Wiedza o społeczeństwie 1 1   

Wprowadzenie do przedsiębiorczości 1 1   

Geografia 1 1 1 1 

Biologia 1 1 1 1 

Chemia 1 1 1 1 

Fizyka 1 1 1 1 

Matematyka 3 4 3 4 

Informatyka 1 1 1  

Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 

Edukacja dla bezpieczeństwa 2    

Godzina wychowawcza 1 1 1 1 

Doradztwo zawodowe minimum 10 godzin w cyklu czteroletnim 

Przedmioty na poziomie 
rozszerzonym 

3 4 7 6 

Przedmioty dodatkowe 
(nieobowiązkowe) 

2 

Religia/etyka (nieobowiązkowe) 2 2 2 2 

Tabela 4: NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH NA TRZECIM ETAPIE EDUKACYJNYM 

W szkołach ponadpodstawowych uczniowie wybierają przedmioty, które chcą realizować  

na poziomie rozszerzonym. Mają możliwość wyboru jednego lub dwóch przedmiotów 

spośród następujących: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia 

muzyki, język łaciński, kultura antyczna, filozofia, język obcy nowożytny, wiedza  

o społeczeństwie, matematyka, informatyka.  

Zarówno w szkole podstawowej jak i w ponadpodstawowej dyrekcja szkoły może 

(opcjonalnie) przeznaczyć również godziny na realizowanie przedmiotów dodatkowych. Są 

one najczęściej przeznaczane na wprowadzanie innowacji pedagogicznych lub realizowanie 

nauczania z podziałem na grupy. Mogą również być to autorskie programy obejmujące 

dziedziny nieobjęte podstawą programową.  

Reforma wprowadzana w 2017 roku 

Głównym celem12 reform jest poprawa edukacji na poziomie szkół średnich (dotychczas 

ponadgimnazjalnych). Zauważono, że trzyletni cykl nauki jest zbyt krótki, kształcenie jest 

powierzchowne i nauka w liceum nabrała charakteru kursu przygotowawczego do matury. 

Skutkiem tego było słabe przygotowanie polskich uczniów do podjęcia wyższych studiów. 

Uniwersytety alarmowały, że poziom przygotowania kandydatów obniża się z każdym 

rokiem. 
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W 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o przywróceniu struktury 

systemu edukacji z lat 1961-1999: z ośmioletnią szkołą podstawową i czteroletnim liceum 

(pięcioletnim technikum). Skutkiem tego gimnazja zostają likwidowane bądź wygaszane. 

Znaczące zmiany są też wprowadzane do podstawy programowej kształcenia.  

W ciągu minionych 16. lat polskie szkoły zgromadziły dużo doświadczenia i osiągnęły 

sukcesy na wielu obszarach. Jest, więc bardzo istotne, aby przenieść dotychczasowe mocne 

strony i osiągnięcia do szkół w nowym systemie.  

Dorobek i mocne strony szkół w dotychczasowym systemie to: 

 wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycieli gimnazjów, 

 nauczanie metodą projektu, 

 wysokie wyniki polskich gimnazjalistów w testach PISA: 

o dziesiąte miejsce w UE w naukach przyrodniczych (science), 

o czwarte miejsce w UE w czytaniu (reading), 

o szóste miejsce w UE w matematyce, 

 infrastruktura dostosowana do potrzeb szkół gimnazjalnych. 

Polscy nauczyciele widzą dużo trudności w związku z szybkim procesem przemian. Temat 

reformy w edukacji jest szeroko dyskutowany. Rok 2017 z pewnością jest przełomowy  

dla nauczycieli i uczniów w polskich szkołach. 
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Nauczanie fizyki i nauk przyrodniczych 
W tabeli poniżej ukazano przedmioty należące do grupy STEM (z wyłączeniem 

matematyki), w których programie nauczania zarówno przed jak i po reformie 2017 roku 

znajdują się zagadnienia z dziedziny fizyki. 

**Wiek 
uczniów 

W systemie 
funkcjonującym 
w latach  
1999 - 2017 

Przedmioty 
przyrodnicze 
(całkowita liczba 
godzin  
w cyklu 
kształcenia) 

W systemie 
wprowadzanym 

od września  2017 
r. 

Przedmioty 
przyrodnicze 

(całkowita liczba 
godzin w cyklu 

kształcenia) 

7   Edukacja 
wczesnoszkolna 

Jako element 
kształcenia 
zintegrowanego 

Edukacji 
wczesnoszkolna 

Jako element 
kształcenia 
zintegrowanego 8 

9 

10 Drugi etap 
edukacji 
podstawowej: 
nauczanie 
przedmiotowe 

Przyroda 
290 godzin 

Drugi etap edukacji 
podstawowej: 
nauczanie 
przedmiotowe 

Przyroda 60 
Geografia 160 
Fizyka 130 
Chemia 130 
Biologia 130 

11 

12 

13 Gimnazjum Geografia 130 
Fizyka 130 
Chemia 130 
Biologia 130 

14 

15 Szkoła średnia 
(liceum 
ogólnokształcące, 
technikum) 
 

Geografia 130 
Fizyka 130 
Chemia 130 
Biologia 130 
przedmioty 
nauczane na 
poziomie 
rozszerzonym:  
+600 godzin  
w cyklu kształcenia 

16 Szkoła średnia 
(liceum 
ogólnokształcące, 
technikum, szkoła 
zawodowa) 
 

Geografia 30 
Fizyka 30 
Chemia 30 
Biologia 30 
Przedmioty 
Nauczane na 
poziomie 
rozszerzonym:  
+870godzin w 
cyklu kształcenia 

17 

18  

Tabela 5: PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE I TECHNICZNE (STEM) W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. PORÓWNANIE 

DOTYCHCZASOWEGO I NOWEGO SYSTEMU. 

** ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym wiek uczniów w niniejszym 

opracowaniu jest podany z ok. półrocznym przybliżeniem; nie obejmuje też dzieci rozpoczynających naukę 

jako sześciolatki.   
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Rozwijanie wiedzy oraz umiejętności społecznych i interdyscyplinarnych. 

Modele nauczania w fizyce i naukach przyrodniczych 

Aby proces nauczania był efektywny zarówno nauczyciel jak i uczeń muszą być w nim 

aktywnie zaangażowani. W tej relacji bardzo istotnym czynnikiem jest model nauczania 

przyjęty przez nauczyciela i szkołę i jego adekwatność do potrzeb uczniów. W polskich 

szkołach można zaobserwować następujące modele nauczania13: 

 podawczy – bierny przekaz wiedzy (np. wykład), 

 koncepcyjny – podkreślający logiczne myślenie, 

 demonstracyjny – oparty na pokazywaniu doświadczeń i przykładów, 

 zespołowy – oparty na współpracy i wykorzystujący umiejętności miękkie 

(komunikacyjne, społeczne, interpersonalne), 

 badawczy – angażujący kreatywność i rozwiązywanie problemów, 

 bezpośredni – akcentujący znaczenie procesu (nie efektu), z bardzo dużym aktywnym 

zaangażowaniem uczniów. 

Powyższe modele są wybierane przez nauczycieli zgodnie z ich osobistymi 

umiejętnościami i preferencjami; najczęściej nauczyciel wykorzystuje kilka modeli w różnych 

proporcjach.  

W XX wieku, do lat 90., pierwsze trzy z wymienionych modeli były najbardziej 

rozpowszechnione. Od tego czasu nastąpiły znaczące zmiany, których głównymi przyczynami 

były: transformacja polityczna, spowodowana przez nią reforma edukacji, wejście Polski  

do Unii Europejskiej i stosowanie europejskich standardów, oraz pojawienie się nowego 

pokolenia nauczycieli. 

W 1999 roku polski system edukacyjny przeszedł gruntowną zmianę organizacji14. 

Zaprojektowano nową strukturę organizacyjną, adekwatną do ówczesnych potrzeb, która 

zastąpiła strukturę funkcjonującą od 1961 roku. Pośród wielu efektów tej transformacji można 

wskazać dwa, które stymulowały rozwój nowych modeli nauczania. W nowoutworzonych 

gimnazjach, obejmujących uczniów od 12. do 16. roku życia, wykłady i pokazy okazały się 

niewystarczająco skuteczne i dostrzeżono potrzebę stosowania bardziej aktywnych metod 

nauczania. Jednocześnie nowy system awansu zawodowego zachęcił nauczycieli  

do doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kompetencji. Ważnym czynnikiem było 

też wprowadzenie w 2010 roku projektu gimnazjalnego, jako obowiązkowego elementu 

kształcenia w gimnazjum. Jak na to wskazują badania przeprowadzone przez ORE15 oraz 

IBE16, obecnie w naukach przyrodniczych znacznie popularniejsze są bardziej aktywne 

modele nauczania: zespołowy, badawczy i bezpośredni.  



SAT Project 

16 

 

 

Wykres 3: DEKLARACJE NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ODNOŚNIE DO CZĘSTOŚCI 

STOSOWANIA PRZEZ NICH OKREŚLONYCH METOD: „JAK CZĘSTO NA  PROWADZONYCH PRZEZ PANIĄ/PANA 

LEKCJACH PRZYRODY MAJĄ MIEJSCE OPISANE PONIŻEJ SYTUACJE”? 

Należy jednak pamiętać, że wykresy i ankiety ukazują obraz „przeciętnego nauczyciela”. 

Natomiast wśród nauczycieli znajdziemy wielu pasjonatów i profesjonalistów, pracujących 

efektywnie i innowacyjnie. W samym tylko województwie mazowieckim realizowanych jest 

ponad 150 innowacji pedagogicznych z fizyki stworzonych i wprowadzanych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

„Raport o stanie edukacji 2013: Liczą się nauczyciele” pokazuje, że „przeciętny” nauczyciel 

niską wartość przypisuje pracy zespołowej i umiejętnościom, które są nabywane dzięki niej. 

Woli natomiast mieć kontrolę nad całym zespołem klasowym. Wielu nauczycieli obawia się, 

że w pracy zespołowej słabsi uczniowie „ukryją się” za plecami bardziej kompetentnych 

kolegów, oraz, że uczniowie, którym pozostawi się swobodę działania będą popełniać 

pomyłki i dojdą do nieprawidłowych wyników. Pojawiają się też problemy z organizacją 

bardziej aktywizującej lekcji gdyż 45 minut nie wystarczy, aby przeprowadzić wszystkie 

etapy pracy zespołowej. Poniższy wykres pokazuje, jakie zachowania uczniów są cenione 

przez nauczycieli fizyki. 

 

Wykres 4:RANKING ZACHOWAŃ UCZNIÓW, KTÓRE NAUCZYCIELE PRZYRODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CENIĄ 

NAJBARDZIEJ, USZEREGOWANYCH OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ CENIONEGO (DPNP, 2013). 
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Obraz tego problemu jest uzupełniony przez badania przeprowadzone wśród uczniów.  

Aż 60% spośród nich stwierdza, że nauczyciel zachęca do zadawania pytań. Tylko 22-26% 

uczniów przyznaje, że nie uczestniczy w dyskusjach w czasie lekcji fizyki lub przyrody.  

Na podstawie zestawienia deklaracji uczniów i nauczycieli można wywnioskować,  

że nauczyciele częściej stosują metody aktywizujące niż sami to przyznają, albo, że nawet 

stosując metody bardziej bierne nie pomijają zachęcania uczniów do aktywności  

i dociekliwości. 

Metody aktywizujące w nauczaniu  

Równolegle ze zmianami w organizacji szkolnictwa w latach 90. Ministerstwo 

wprowadziło nowy system awansu zawodowego wśród nauczycieli. Jednym z tego efektów 

był liczny udział nauczycieli w szkoleniach i kursach doskonalących oraz kwalifikacyjnych. 

Rynek kursów szybko się rozwijał, a bogatą ofertę szkoleniową przedstawiały zarówno 

wyższe uczelnie, instytucje publiczne, jak i niepubliczne i komercyjne. Wśród ogromnej 

liczby  

i rodzajów szkoleń dużą popularnością cieszyły się te wprowadzające aktywizujące metody 

nauczania. Można więc stwierdzić, że skutkiem reform przeprowadzonych w latach 90. było: 

 przeszkolenie dużej liczby nauczycieli, 

 szybkie wprowadzanie do użycia nowo nabytych umiejętności w związku  

z pojawieniem się nowego typu szkół (gimnazjów),  

 najliczniejsza obecność innowacyjnych nauczycieli wśród pracujących w gimnazjach. 

Obecna sytuacja wskazuje, że większość pracujących nauczycieli zna i stosuje następujące 

metody aktywizujące:17 

 praca zespołowa, 

 symulacje, 

 gry (planszowe, scenariuszowe), 

 teatr i drama, 

 dyskusja i debata, 

 burza mózgów (która jest najbardziej rozpowszechnioną metodą), 

 wywiad, 

 quiz, 

 analiza źródeł, 

 studium przypadku, 

 drzewo decyzyjne, 

 mapa myśli, 

 głosowanie, 

 teksty zaangażowane i obywatelskie, 

 wycieczki, zajęcia w terenie, 

 portfolio, wystawa. 
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Powyższe metody są zazwyczaj używane w czasie lekcji, jako uzupełnienie wykładu 

lub pracy z podręcznikiem. Ponadto stanowią ważną część nauczania metodą projektu. 

Umiejętności TIK 

Wraz z szybkim wchodzeniem komputerów i multimediów do szkół nauczyciele zaczęli 

wykorzystywać technologię komunikacyjną i informacyjną. Dzienniki elektroniczne zastępują 

stopniowo dzienniki papierowe. Ponad 90% nauczycieli używa w swojej pracy prezentacji  

i zasobów z Internetu. Według raportu P. Siudy „Nowe media w polskiej szkole”18 trzy 

główne wskaźniki są znaczące dla rozpowszechnienia TIK w szkołach: 

1. Prawie połowa nauczycieli nie używa Internetu do kontaktów z uczniami  

i przekazywania im materiałów: 

 nigdy: 46,9%, 

 raz w miesiącu:  20,7%,   

 raz w tygodniu: 16%,   

 2–3 razy w tygodniu: 9,8%,   

 codziennie: 6,6%.  

2. Bardziej intensywnie nauczyciele wykorzystują Internet do przygotowywania się  

do lekcji: 

 codziennie: 40,4% nauczycieli, 

 2–3 razy w tygodniu: 39,3%,  

 raz w tygodniu: 11,2%,  

 raz w miesiącu: 5,4%,    

 nigdy: 1,8%. 

3. W polskich szkołach średnio jeden komputer przypada na 8 uczniów.  

W życiu prywatnym polscy nauczyciele używają TIK najintensywniej spośród 

przedstawicieli tej grupy zawodowej w UE19. Natomiast polskie szkoły osiągnęły najsłabszy 

wynik w OECD w zakresie używania TIK. Statystyki dotyczące uczniów również pokazują 

wyraźną dysproporcję pomiędzy używaniem TIK w życiu prywatnym  

i do nauki: 

 99% nastolatków ma dostęp do komputera w domu, 

 97% ma dostęp do Internetu codziennie, 

 ponad 50% polskich nastolatków używa TIK przez więcej niż połowę życia, 

 88% nastolatków używa komputera do komunikowania się. 

Do celów edukacyjnych komputery najczęściej są wykorzystywane do pisania i edycji 

tekstów i przygotowywania prezentacji, natomiast kodowanie nadal jest rzadko spotykaną 

umiejętnością. 

Polscy nastolatkowie mają dobre wyniki w ICILS20 w dziedzinie posługiwania się 

technologią informacyjną i komunikacyjną, ponieważ używają jej w życiu codziennym. Ich 

wynik to 501 punktów, czyli 30 powyżej średniej OECD. Najlepsze wyniki należały 

do dziewcząt, uczniów z dużych miast i z rodzin dobrze sytuowanych materialnie. 
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Wykorzystanie zasobów Internetu w edukacji wzrasta, lecz w dalszym ciągu jest  

to wykorzystanie bierne, z niewielką interakcją. Interaktywne aplikacje edukacyjne, portale 

społecznościowe, blogi i „odwrócona klasa” są stosowane bardzo rzadko, aczkolwiek pojawia 

się tendencja, aby je włączać częściej. Napotyka ona jednak na czynniki hamujące:  

 niska jakość wyposażenia technologicznego (głównie komputerów) w szkołach oraz 

niestabilne łącza z Internetem, 

 za mała liczba komputerów/tabletów w szkołach, 

 satysfakcjonujące wyniki osiągane metodami niewymagającymi użycia technologii. 

Należy jednak zauważyć również czynniki stymulujące rozwój aktywnego korzystania  

z Internetu i technologii:  

 programy szkoleniowe (Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji lokalnych i Unii 

Europejskiej, np. eTwinning), 

 programy infrastrukturalne, np. Cyfrowa Szkoła (2015), 

 wysiłek władz lokalnych i samorządowych, aby zaopatrzyć szkoły w odpowiednie 

wyposażenie, 

 coraz większa liczba dostępnych aplikacji przydatnych w nauczaniu. 

Przeprowadzone badania wskazują, że nauczyciele deklarują ogromny entuzjazm  

do wprowadzania nowych technologii, lecz otrzymują niewystarczające wsparcie  

od kierownictwa szkół. Dla dyrektorów użycie technologii nie jest ważnym czynnikiem 

warunkującym awans, podwyżkę wynagrodzenia czy inne formy nagrodzenia.21 

Kompetencje interdyscyplinarne 

W polskim systemie edukacji dużą wagę ma kształcenie przedmiotowe. Wielu nauczycieli 

ma tylko jedną specjalizację (lub dwie bliskie specjalizacje) i system szkolny do roku 2017 

był do tego dostosowany. U podstaw tego zjawiska leży system przygotowania do zawodu 

nauczyciela w latach 70., 80., i 90., a więc dotyczący najliczniejszej grupy osób obecnie 

pracujących w tym zawodzie. W większości przypadków nauczycielami zostawali absolwenci 

konkretnych specjalności na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych, którzy decydowali 

się na dodatkową specjalność nauczycielską w czasie studiów lub po studiach. Nauczyciele są 

więc często wąsko wyspecjalizowani w swojej dziedzinie, nie mają jednak wiedzy  

i umiejętności interdyscyplinarnych.  

Umiejętności uczniów odzwierciedlają sytuację dotyczącą umiejętności nauczycieli. Mimo  

że w teorii kompetencje interdyscyplinarne są uznawane za ważne, rzadko się ich wymaga  

od uczniów. Nauczyciele, sami nie posiadając wiedzy interdyscyplinarnej, niechętnie łączą 

różne dziedziny w swoim nauczaniu. Korelacja międzyprzedmiotowa jest niewielka. Choć  

na każdym poziomie edukacji praktykowane jest nauczanie metodą projektu rzadko są  

to projekty interdyscyplinarne. Najczęściej dominuje jedna dziedzina, a inne stanowią 

dodatek niewielkiej wartości merytorycznej czy jakościowej. W szkołach podstawowych 

łączenie dyscyplin zdarza się znacznie częściej niż w liceach22, ale sytuacja ta pogarsza się  

z każdym kolejnym etapem edukacji. Często uważa się też, że przedmioty ścisłe mniej 
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sprzyjają wplataniu wątków z innych dyscyplin, podczas gdy przedmioty humanistyczne, 

społeczne i artystyczne dają więcej przestrzeni do interdyscyplinarności. 

 

Wykres 5: NAUCZYCIELE WG WIEKU I PŁCI W R. SZK. 2014/2015 

Fizyka, jako przedmiot szkolny 

Dotychczasowy system (do czerwca 2017) 

W dotychczasowym systemie edukacji w Polsce fizyka, jako samodzielny przedmiot 

pojawia się na trzecim etapie edukacyjnym (gimnazjum) i kontynuowana jest na czwartym 

(szkoła ponadgimnazjalna). W gimnazjum i pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej ucznia 

obowiązuje przedmiot „fizyka” w zakresie podstawowym. 

W gimnazjum nauka fizyki trwa trzy lata. Po trzeciej klasie gimnazjum uczeń zdaje 

obowiązkowy egzamin gimnazjalny, który składa się z kilku części. Jedną z nich jest część 

przyrodnicza sprawdzająca wiedzę i umiejętności ucznia z biologii, chemii, fizyki  

i geografii. W szkole ponadgimnazjalnej w pierwszej klasie fizyka jest obowiązkowa dla 

wszystkich uczniów, a w klasach drugiej i trzeciej uczeń może wybrać ją, jako przedmiot 

rozszerzony. W większości przypadków wybór rozszerzenia z fizyki związany jest  

z kierunkiem wybieranych studiów. Uczeń po zakończeniu kursu rozszerzonego może 

przystąpić do egzaminu maturalnego na poziomie wyłącznie rozszerzonym, a wynik tego 

egzaminu brany jest pod uwagę przy rekrutacji na uczelnie wyższe o profilu technicznym 

(uczelnie same określają warunki rekrutacji). 

Po reformie 2017  

Po wprowadzeniu reformy, od września 2017 r., obecny system będzie funkcjonował 

jeszcze tylko dla uczniów uczących się aktualnie w gimnazjum (dwa roczniki). 

Uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej przejdą do klasy siódmej, w której 

będzie obowiązywała nowa podstawa programowa z nauczaniem fizyki w klasie siódmej  

i ósmej. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych będą mogli w przyszłości wybrać 

Kobiety Mężczyźni 
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fizykę na obowiązkowym egzaminie ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu będą stanowić 

jedno z kryteriów przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym fizyka będzie przedmiotem obowiązkowym  

w zakresie podstawowym dla wszystkich uczniów przez pierwsze trzy lata nauki. Licealista 

będzie mógł też wybrać fizykę rozszerzoną. Jej nauka odbywać się będzie przez cztery lata. 

Podstawa programowa 

W gimnazjum realizuje się treści większości działów fizyki. Pozostałe trzy działy zawarte 

w podstawie są realizowane w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, kończąc cykl 

nauczania. Można, więc powiedzieć, że program fizyki w gimnazjum i pierwszej klasie 

szkoły ponadgimnazjalnej jest liniowy. Jest to istotna zmiana w porównaniu do spiralnego 

sposobu nauczania fizyki w latach wcześniejszych (polegającego na wprowadzaniu treści 

początkowo w minimalnym zakresie, a potem wracaniu do nich, aby pogłębić i rozszerzyć ich 

znajomość). 

Jedną ze zmian, jakie wprowadzała podstawa programowa w 2008 było położenie 

większego nacisku na jakościowy opis zjawisk fizycznych i „okrojenie” ich matematycznego 

opisu. Zwrócono też większą uwagę na rolę eksperymentu w fizyce: planowanie 

doświadczeń, dobór przyrządów, samodzielność wykonania i opracowanie wyników 

doświadczeń w miarę możliwości z wykorzystaniem TIK. Ważne było też, aby formuły 

matematyczne wprowadzane były, jako podsumowanie poznanych zależności między 

wielkościami fizycznymi. Podstawa zakłada także kształcenie umiejętności analizy tekstów, 

w tym popularno-naukowych. 

Nauczanie fizyki w zakresie podstawowym zgodnie z tą podstawą programową ma na celu 

kształtowanie u uczniów umiejętności badawczych oraz zachęcenie do nauki fizyki  

na poziomie rozszerzonym. 

Zakres rozszerzony 

W drugiej i trzeciej klasie liceum, jeśli uczeń wybiera rozszerzoną fizykę, to podstawa 

programowa zakłada realizację wszystkich poprzednich działów uzupełnionych o treści 

rozszerzające oraz doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej. 

Na tym etapie głównym założeniem jest uczenie ilościowego opisu zjawisk fizycznych  

z wykorzystaniem bardziej zaawansowanego języka matematycznego. Porównując układ 

treści programowych z obowiązującym w latach wcześniejszych widać, że część zagadnień 

fizyki współczesnej (szczególna teoria względności, półprzewodniki i ich zastosowania)  

nie zostały ujęte w obecnej podstawie programowej (obowiązującej od 2008 roku  

do ukończenia liceów przez klasy trzecie w r. 2019). Wynika to między innymi z poziomu 

trudności zagadnień, niewłaściwego ich ujęcia w programach szkolnych, oderwania od życia 

codziennego – szczególna teoria względności). 

Nowe programy nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym zawierają większość działów 

fizyki realizowanych w zakresie podstawowym oraz jeden lub dwa działy dodatkowe, 

wynikające z podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Każdy z programów kładzie 

nacisk na ilościowy opis zjawisk fizycznych oraz wprowadza treści rozszerzające w stosunku  

do zakresu podstawowego. 
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Po reformie wprowadzonej od 2017 roku  

Podstawa programowa dla szkół podstawowych praktycznie nie zmienia treści kształcenia 

z fizyki obowiązujących dotychczas w gimnazjum, a tylko przenosi je do klas siódmej  

i ósmej. Można jednak zauważyć redukcję szeregu zagadnień oraz przesunięcie kilku  

do programu szkół ponadpodstawowych.  

Natomiast wyraźne zmiany widać w wymaganiach przekrojowych i doświadczalnych.  

Nie ujęto w podstawie -obowiązujących w poprzednim systemie- wymagań przekrojowych 

dotyczących między innymi szacowania rzędu wielkości wyniku oraz sporządzania 

wykresów.  Planowanie doświadczenia, wybór właściwych narzędzi pomiaru, pomiar 

niektórych wielkości fizycznych zastąpiono przeprowadzaniem wybranych obserwacji, 

pomiarów i doświadczeń korzystając z ich opisów. Z kolei spośród wymagań 

doświadczalnych zrezygnowano z kilku doświadczeń do tej pory obowiązkowych  

w gimnazjum. Częściej pojawia się hasło „uczeń demonstruje (np. zjawisko lub prawo)” niż 

„uczeń wyznacza, dokonuje pomiaru (np. wielkości fizycznej)”. 

Dla szkół branżowych zdecydowano się pozostawić w niezmienionej postaci podstawę 

programową obejmującą jeden rok nauki. Inne typy szkól ponadpodstawowych – licea  

i technika - do momentu ukończenia niniejszej analizy nie miały jeszcze zatwierdzonej  

i ogłoszonej podstawy programowej. Zostały podane ogólne opisy i założenia, na których 

oparto powyższe omówienie. 

Ramowe plany nauczania 

W dotychczasowym systemie łącznie na realizację zakresu podstawowego z fizyki jest 

przeznaczone pięć godzin przedmiotu w cyklu nauczania23. W gimnazjum na naukę fizyki 

przeznaczone jest cztery godziny w cyklu kształcenia. Ramowe plany nauczania (siatki 

godzin) zostawiają pewną swobodę w ich przydziale na poszczególne lata nauki. Można je 

realizować w układzie 1+2+1 lub 2+1+1. Pierwszy jest korzystniejszy, ponieważ  

w pierwszej klasie uczniowie nie mają jeszcze dobrze opanowanych umiejętności 

matematycznych potrzebnych na lekcjach fizyki. W pierwszej klasie szkoły 

ponadgimnazjalnej na naukę fizyki jest przeznaczona jedna godzina tygodniowo. 

W liceum uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizować w zakresie 

rozszerzonym od drugiej klasy. W zależności od liczby przedmiotów realizowanych przez 

ucznia na poziomie rozszerzonym oraz od tego, jakie przedmioty w tym zakresie wybrał 

realizowana jest różna liczba godzin fizyki. Najczęściej realizowany jest układ 4+4 

(wynikający z wyboru trzech przedmiotów rozszerzonych np. matematyka, fizyka, (biologia 

lub chemia)) lub 5+5 (wynikający z wyboru trzech przedmiotów rozszerzonych np. 

matematyka, fizyka, (informatyka lub WOS)). Dodatkowo licea akademickie czy klasy  

pod patronatem uczelni wyższych mogą zmienić liczbę godzin rozszerzenia. 

Do maja 2017 roku nowe ramowe plany nauczania zostały opracowane, ale nie zostały 

jeszcze zatwierdzone i ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawiciele  

i eksperci Ministerstwa rozpoczęli kampanię informacyjną organizując seminaria  

i konferencje dla nauczycieli i dyrektorów24. Wśród podawanych informacji należy zauważyć, 

że: 
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 w szkole podstawowej fizyka będzie realizowana w wymiarze dwóch godzin 

tygodniowo w klasie 7. i 8., 

 w liceum ogólnokształcącym fizyka w zakresie podstawowym będzie realizowana  

na jednej godzinie tygodniowo w klasie 1. i 2. dwie godziny w klasie trzeciej, nie 

będzie jej zaś w klasie czwartej. 

Podręczniki do fizyki 

Zgodnie z zaleceniami dotychczasowej podstawy programowej w podręcznikach 

zamieszczona jest duża liczba opisów doświadczeń. Ich zaletą jest wykorzystanie 

przedmiotów codziennego użytku lub tanich i łatwo dostępnych. Dzięki temu można 

przeprowadzać doświadczenia w bardzo małych grupach lub samodzielnie. Uczniowie mogą 

je też wykonywać w domu. 

Wszystkie podręczniki są bardzo starannie opracowywane pod względem graficznym. 

Zawierają mnóstwo ilustracji (niektóre również 3D), zdjęć, ciekawostek, przykładów z życia 

codziennego i otaczającego świata itp.  

W ramach oferty wydawnictwa proponują szeroką obudowę dla ucznia oraz dla 

nauczyciela: 

 dla ucznia: zeszyt ćwiczeń, zbiór zadań, karty pracy, e-booki, płyty CD dołączane  

do podręcznika, 

 dla nauczyciela: gotowa obudowa dydaktyczna (program, rozkład materiału, plan 

wynikowy, wymagania, propozycje oceniania), poradniki metodyczne (a w nich 

scenariusze lekcji, testy sprawdzania wiedzy), generatory testów, baza zadań  

do sprawdzianów, filmy, animacje, platformy edukacyjne, programy do tworzenia 

własnych lekcji, możliwość udziału w próbnych egzaminach. 

Wszystko ma na celu usprawnienie pracy nauczyciela oraz uatrakcyjnienie zajęć 

dydaktycznych z przedmiotu. 

Oferta podręczników przedstawiana przez liczne wydawnictwa jest bardzo szeroka. 

Wydawnictwa oferują kilka wersji tego samego programu: na poziomie podstawowym, 

rozszerzonym, z różną liczbą godzin fizyki tygodniowo, lub dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel fizyki może, zatem wybrać z szerokiej oferty program 

nauczania dopasowując układ treści, poziom wymagań, tematy dodatkowe (rozszerzające)  

do możliwości swoich uczniów. 

Do maja 2017 roku zostały opublikowane i zatwierdzone tylko dwa nowe programy 

nauczania i podręczniki do fizyki. Programy te bazują na wersjach obowiązujących  

w dotychczasowym systemie edukacji a niewielkie zmiany (usunięcie treści nauczania  

lub przesunięcie ich do ponadobowiązkowych oraz dodanie treści nauczania czy 

doświadczeń) są zgodne z nową podstawą programową. Chociaż w nowej podstawie liczba 

doświadczeń jest zredukowana, jednak jedno z najpopularniejszych wydawnictw, „Nowa 

Era”, zdecydowało się nawet na zwiększenie liczby eksperymentów opisanych  

w podręczniku. Prawdopodobnie wynika to ze znajomości rynku – wydawca wie, że klient 

(nauczyciel fizyki) uważa opisy doświadczeń za ważny element podręcznika. 
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Korelacja przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 

Podstawy programowe przedmiotów ogólnokształcących na każdym poziomie nauczania 

powinny być skorelowane. W obecnym systemie edukacji podstawy programowe  

z matematyki i przedmiotów przyrodniczych są raczej skorelowane zarówno w zakresie 

podstawowym jak i rozszerzonym. Jedyny problem może stanowić kolejność realizacji 

tematów na matematyce i fizyce (na początku nauki fizyki pomocna jest notacja wykładnicza 

oraz twierdzenie Pitagorasa). Treści nauczania na przedmiotach przyrodniczych  

nie powtarzają się. Wyjątkiem jest zagadnienie zaćmień Słońca i Księżyca omawiane  

w zakresie podstawowym na fizyce oraz w zakresie rozszerzonym na geografii. Taki układ 

ma sens, ponieważ zagadnienie jest ciekawe i proste do opisu jakościowego a nie każdy uczeń 

wybiera geografię w zakresie rozszerzonym. Treści nauczania z pogranicza fizyki i geografii 

(Układ Słoneczny) omawiane są na fizyce, podobnie jak z pogranicza fizyki i chemii (budowa 

atomu). Podstawy nauczania wszystkich przedmiotów przyrodniczych kładą szczególny 

nacisk na posługiwanie się informacjami z różnych źródeł, kształcenie umiejętności 

badawczych oraz dostrzeganie związków między daną dziedziną nauki a życiem codziennym.  

W chwili obecnej znane są podstawy programowe z matematyki i przedmiotów 

przyrodniczych dla nowych, ośmioletnich szkół podstawowych. Dla szkół 

ponadpodstawowych znany jest tylko projekt podstawy programowej z matematyki. Wynika  

z niego, że zagadnienia dotyczące między innymi funkcji i ich wykresów, proporcjonalność 

odwrotna czy rozwiązywanie układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi będzie 

realizowane w szkole ponadpodstawowej. Będzie to spory problem w nauczaniu fizyki czy 

chemii w szkole podstawowej. Wymagania szczegółowe z fizyki na tym poziomie brzmią: 

„uczeń wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu  

dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie 

podanych informacji”, „uczeń wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów 

zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego 

(przyspieszonego lub opóźnionego)”. Nauczyciel fizyki będzie też musiał (przed 

matematykiem) wprowadzić pojęcie wektora przy zagadnieniach z dynamiki. Wymagania 

ogólne z chemii: „uczeń konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych 

informacji” również wymagają korelacji z umiejętnościami z matematyki. 

Rola doświadczeń w nauczaniu fizyki 

Nauczanie fizyki na poziomie podstawowym powinno się skupiać przede wszystkim  

na rozumieniu przez uczniów zjawisk zachodzących w przyrodzie, wskazywaniu ich 

przykładów i praktycznego ich wykorzystania. Najlepszą metodą osiągnięcia tego celu jest 

przeprowadzanie doświadczeń. Sama obecna podstawa programowa nakłada obowiązek 

przeprowadzania doświadczeń na lekcjach fizyki (14 obowiązkowych doświadczeń  

w gimnazjum) w możliwie małych grupach a najlepiej samodzielnie.  

Eksperymentowanie na lekcjach to nie tylko uatrakcyjnienie procesu nauczania czy metoda 

aktywizująca. Ma ono służyć rozbudzeniu ciekawości ucznia przedmiotem a przede 

wszystkim kształtować umiejętności badawcze takie jak: 

- stawianie hipotez, 

- opracowywanie problemów badawczych, 

- planowanie doświadczenia, 
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- przeprowadzanie doświadczenia, 

- zapisywanie wyników w różnej formie, 

- opracowywanie wyników, 

- posługiwanie się pojęciami dokładność przyrządu i niepewność pomiarowa, 

- sporządzanie wykresów zależności między wielkościami fizycznymi, 

- wyciąganie wniosków, 

- weryfikowanie hipotez, 

- sporządzanie sprawozdań z doświadczeń. 

W zakresie rozszerzonym powinny być ćwiczone wszystkie składowe metody badawczej  

a w zakresie podstawowym, mając na uwadze możliwości uczniów, można wprowadzać 

niektóre jej elementy.  

Wykonywanie doświadczeń kształtuje też umiejętności przekrojowe: 

-  praca w zespole, 

-  komunikowanie się, 

-  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

- uczy też staranności, dokładności, rzetelności, poprawia także zdolności manualne. 

Eksperymentowanie jest idealną metodą poznawczą, aktywizującą i rozwijającą 

kreatywność uczniów. Potencjał tej metody pracy na lekcjach fizyki dostrzegają też ośrodki 

doskonalenia nauczycieli, instytuty fizyki czy wydawcy podręczników. Instytucje te 

pomagają nauczycielom wzbogacać własny warsztat pracy organizując konferencje, szkolenia 

czy projekty poświęcone tej tematyce. 

Dobre praktyki w nauczaniu fizyki 

Wspieranie uczniów mających trudności w uczeniu się przedmiotów ścisłych 

Matematyka, fizyka i chemia są uważane za niełatwe przedmioty. Uczniowie, którzy mają 

trudności w szkole i nauce najczęściej właśnie z tymi przedmiotami mają problemy.  

Na potrzeby niniejszej analizy przeprowadzono szereg wywiadów z warszawskimi 

nauczycielami pytając o metody, jakie stosują aby wesprzeć uczniów mających trudności. 

Nauczyciele opisali następujące metody: 

 dodatkowe zajęcia dla uczniów  -  konsultacje i zajęcia wyrównawcze, 

 zadania są w czasie lekcji indywidualnie wyjaśniane oraz czytane na głos, 

 nauczyciel uzupełnia wykład robiąc schematyczne rysunki na tablicy, 

 uczniowie mający trudności częściej wykonują zadania na tablicy, z pomocą 

nauczyciela, 

 w ocenianiu nauczyciel uwzględnia wytyczne otrzymane od poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

 w czasie sprawdzianów uczniowie mają mniejszą liczbę zadań, mogą mieć wydłużony 

czas pracy, 

 w czasie sprawdzianu uczeń może poprosić nauczyciela o wyjaśnienie zadania, 

 uczniowie, którzy potrzebują wsparcia, siedzą blisko tablicy lub biurka nauczyciela 

(za zgodą wychowawcy, rodziców i ucznia), 

 nauczyciel sprawdza zeszyt ucznia. 
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Uczenie metodą projektu 

Realizowanie projektów edukacyjnych jest odpowiedzią na potrzebę nauczania bardziej 

zaangażowanego i pogłębionego. W tej metodzie nauczyciel przygotowuje „ramy” działań  

i jedynie asystuje uczniom, podczas gdy oni samodzielnie rozwiązują dany problem. 

Uczniowie mają możliwość, aby pytać i być dociekliwi. Otrzymują narzędzia i sposoby, aby 

znajdować odpowiedzi i używać swojej wiedzy w praktyce. Ich uczenie się jest, więc oparte 

na działaniu. Uczniowie stosują i rozwijają aktywne metody uczenia się, takie jak 

pomysłowość, współdziałanie, komunikacja, myślenie krytyczne. Metoda projektu pozwala 

dać okazje uczniom do wykazania się kreatywnością i wyobraźnią, budowania więzi 

społecznych, a również do zabawy.   

W polskich szkołach różnorodność projektów edukacyjnych jest ogromna: od krótkich  

o zawężonej tematyce do długich, interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów jak 

np. eTwinning. 

Nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych (IBSE) 

Realizowany przez Uniwersytet Jagielloński międzynarodowy projekt SAILS wprowadził 

do polskich szkół metodę nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych (ang. 

Inquiry-Based Science Education – IBSE). Jest to inspirujący sposób nauczania  

angażującego uczniów w planowanie i przeprowadzanie własnych badań naukowych. 

Uczniowie stają się podmiotem działań, mają bezpośredni wpływ na proces zdobywania 

wiedzy i umiejętności. Tak odkrywana fizyka jest piękną przygodą dla ucznia: nie stresuje, 

pobudza ciekawość, daje radość i satysfakcję z odkrywania, rozwija kreatywność  

i pozytywnie wpływa na samoocenę możliwości ucznia. Można ją stosować do bardzo wielu 

zagadnień z fizyki. Jedynym mankamentem jest brak czasu na lekcjach. Nie zawsze da się  

w ramach 45. minut sprowokować działanie, działać, omówić działanie i wyciągnąć wnioski. 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz inne ośrodki w całym 

kraju podjęły temat i metoda IBSE rozpowszechnia się wśród nauczycieli na Mazowszu, 

zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. Dla nauczycieli szkół podstawowych metoda 

IBSE okazała się trudnością, ponieważ nie są przyzwyczajeni, aby zamiast kierować uczniami 

jedynie asystować im w kolejnych fazach otwartego projektu, takich jak formułowanie 

pytania, czy planowanie i przeprowadzanie badania. Wiele założeń metody IBSE zostało 

wprowadzonych w czasie zmiany podstawy programowej w roku 2008 i funkcjonuje 

w polskich szkołach.  

Warsztaty rówieśnicze 

W wielu polskich szkołach organizuje się kilka razy w roku „dni specjalne”. W ramach 

tych dni uczniowie zastępują nauczycieli i prowadzą lekcje lub (częściej) warsztaty  

dla swoich kolegów i koleżanek. Nauczyciel zachęca i wspiera uczniów, ale to do nich należy 

wybór tematu i przedmiotu, który chcą omówić. Uczniowie prowadzą takie warsztaty  

w kilkuosobowych zespołach. Jest to okazja dla uczniów, aby użyli swojej wiedzy  

w praktyce. Aby poprowadzić warsztat lub przeprowadzić eksperyment muszą naprawdę 

dogłębnie rozumieć temat. Uczą się też komunikacji i zarządzania czasem.  
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W szkołach realizujących nauczanie dwujęzyczne często warsztaty rówieśnicze  

są prowadzone w języku obcym.  

Niwelowanie nierówności w edukacji 

Nierówności społeczne i ich wpływ na edukację są w Polsce często tematem debaty 

publicznej. Fundacja „Amicus Europae” przeprowadziła badania, z których wynika, że polski 

system edukacyjny nie tylko nie niweluje, ale wręcz wzmacnia nierówności związane z płcią  

i statusem społecznym. Skutkiem „boomu edukacyjnego” w latach 90 jest inflacja dyplomów. 

Coraz większy procent młodych ludzi podejmuje studia wyższe (40% w 2016 roku). 

Jednocześnie spada jakość kształcenia i uzyskiwane dyplomy i kwalifikacje mają mniejszą 

wartość niż przed „boomem”. Aby uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy młodzi ludzie 

podejmują, więc dwie lub trzy specjalizacje i przedłużają naukę o studia doktoranckie. 

Statystyki wskazują, że jest to częsta praktyka zwłaszcza wśród młodych mężczyzn z dobrze 

sytuowanych rodzin w dużych miastach, dzięki czemu to oni mają najlepszą pozycję na rynku 

pracy.  

Nierówności w edukacji związane z płcią 

W ekspertyzie „Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje  

na przyszłość” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiono raport dotyczący 

zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć w polskim systemie edukacji. Wynika z niego,  

że w sferze regulacji prawnych zjawisko dyskryminacji płciowej i działań 

antydyskryminacyjnych jest konsekwentnie pomijane. Natomiast w sferze praktyki szkolnej 

„przekaz edukacyjny w polskich szkołach – wykorzystując homogeniczny obraz społeczeństwa 

polskiego i hołdując tradycyjnym wartościom – nie przestrzega zasad i przyczynia się  

do powielania stereotypów płciowych. […] od chłopców oczekuje się, aby swoje 

zainteresowania koncentrowali na chemii, fizyce, matematyce, informatyce etc. (co później 

przekłada się zarówno na ich wyniki z egzaminów sprawdzających wiedzę z tych 

przedmiotów, jak i na późniejsze decyzje odnośnie do kariery zawodowej), o tyle od dziewcząt 

wymaga się umiejętności starannego pisania, dokładności i zainteresowań typowo 

„kobiecych” (muzyka, plastyka, przedmioty humanistyczne). Tego typu oczekiwania skutkują 

tym, że pomiędzy osiągnięciami naukowymi chłopców i dziewcząt zachodzą znaczące 

różnice.”  

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie prowadzi żadnych programów zapobiegających 

dyskryminacji ze względu na płeć w nauczaniu przedmiotów ścisłych ani w edukacji w ogóle; 

nie są też prowadzone inne systemowe działania antydyskryminacyjne. Znaczenie problemu 

uwzględnienia płci w kształceniu jest wciąż dyskutowane a w społeczeństwie reprezentowane 

są różne poglądy. Podręczniki, podstawa programowa i system edukacyjny odzwierciedlają  

tę sytuację. Istnieje natomiast duża liczba organizacji pozarządowych podejmujących 

inicjatywy w tym obszarze. Ich działania są zakrojone na szeroka skalę i przynoszą wymierne 

rezultaty. Mają, więc znaczący wpływ na osłabianie zjawiska dyskryminacji i poprawę 

równego traktowania płci w Polsce. 

Badania przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy ukazują obecność 

kobiet w dziedzinach ścisłych i technicznych. Poniższy wykres przedstawia procentowy 

udział kobiet wśród studentek politechnik. 
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Wykres 6: KOBIETY NA POLITECHNIKACH W POLSCE W LATACH 2007-2017 

Zgodnie z tym raportem dziewczęta nie są ani motywowane ani informowane w szkołach  

o możliwościach rozwoju 

zawodowego w  dziedzinach 

ścisłych ani jako inżynierki. Raport 

odnotowuje też znaczącą zmianę 

mentalną: stereotypy dotyczące 

zawodów zdominowanych przez 

mężczyzn stają się ostatnio słabsze. 

Dla dziewcząt, które obecnie 

planują swoją karierę, nierówności 

i dominacja mężczyzn  

w dziedzinach ścisłych  

i technicznych nie odgrywają już 

tak ważnej roli jak dla ich 

rodziców 20-30 lat temu. 

Biagram 1: RÓŻNICE W ZAROBKACH KOBIET I MĘŻCZYZN NA TYCH SAMYCH STANOWISKACH (GENDER PAY GAP) W 2014 ROKU. 

Dla starszych pokoleń stereotypy i trudności z równym traktowaniem są nadal bardzo 

znaczące. Różnice w zarobkach dotyczące kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych 

stanowiskach osiągają najwyższy poziom w pokoleniu, do którego należy większość 

rodziców i nauczycieli, a więc osób tworzących środowisko szkolne. Trzy czynniki składają 

się na fakt, że nauczyciele reprezentują grupę społeczną, na którą dyskryminacja ze względu 

na płeć ma najsilniejszy wpływ. 

 85% polskich nauczycieli to kobiety w wieku pomiędzy 30 a 50 lat. 

 Stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie są najsilniejsze 

wśród Polaków i Polek w wieku między 30 a 60 lat. 

 Mężczyźni dominują w zawodach ścisłych i technicznych a różnica w 

zarobkach ze względu na płeć sięga 23%.  
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Można, więc stwierdzić, że kadra szkolna koncentruje osoby mające stereotypowe poglądy  

na podział ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (widać to po przedziale wiekowym)  

a szczególnie w dziedzinach ścisłych i przyrodniczych osoby, które są dyskryminowane 

finansowo. Sprzyja to utrwalaniu się stereotypów i być może jest przyczyną stawiania innych 

celów i wymagań dziewczętom i chłopcom. Ponadto uczniowie nie poznają przykładów 

kobiet, które odniosły sukces zawodowy w nauce, technologii, inżynierii i mechanice 

(STEM). 

Trzeba jednak zauważyć, że choć różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są w Polsce 

znaczne, to należą do najmniejszych w Unii Europejskiej: 

 

Wykres 7: RÓŻNICE W ZAROBKACH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ (GENDER PAY GAP), 2015. (RÓŻNICA POMIĘDZY 

PŁACĄ ZA GODZINĘ MIĘDZY PRACOWNIKAMI A PRACOWNICAMI PRZEDSTAWIONA, JAKO % PRZEWYŻSZANIA 

PRZEZ ZAROBKI MĘŻCZYZN) 

Niwelowanie nierówności związanych z płcią w nauczaniu przedmiotów 

technicznych i ścisłych – przykłady 

Choć polski rząd i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie prowadzą programów 

antydyskryminacyjnych, to stwarzają przestrzeń dla organizacji pozarządowych działających 

w tym obszarze. Istnieją, więc liczne inicjatywy korzystające ze wsparcia państwowego, 

programów Unii Europejskiej oraz wsparcia rozmaitych instytucji. 

Od roku 2007 Fundacja Edukacyjne Perspektywy i Konferencja Rektorów Politechnik  

i Uniwersytetów Technicznych organizują z dużym sukcesem kampanię „Dziewczyny  

na politechnikę” i „Dziewczyny do ścisłych”.  

„Kampania Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! to pionierski  

i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród 

młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea projektu narodziła się 
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w roku 2006. Od tamtego czasu popularność uczelni technicznych wśród uczennic szkół 

ponadgimnazjalnych znacznie wzrosła. 

Dziewczyny na politechniki! i jej „młodsza siostra” – Dziewczyny do ścisłych! 

zainicjowane przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację 

Edukacyjną Perspektywy, za najważniejszy cel stawiają sobie przełamywanie 

stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych  

do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. Nauka i technologia potrzebują 

kobiet. Szczególnie teraz, kiedy kultura innowacji ma coraz większe znaczenie i w tym 

kierunku zmierza Europa i Polska. Innowacja jest konieczna dla budowania 

społeczeństwa  

i gospodarki opartych o wiedzę i ukierunkowanych na globalną konkurencyjność. 

Udział kobiet w tym procesie jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. 

Absolwentki kierunków technicznych i ścisłych muszą mieć swój wkład w tworzenie 

nowych rozwiązań w obszarze naukowo-technologicznym, bo ich potencjał i 

kreatywność są istotne dla innowacyjności kraju.”25
 

Akcje „Dziewczyny na politechnikę” i „Dziewczyny na ścisłe” są objęte patronatami 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji, 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.  

Nierówności społeczne i ich konsekwencje dla nauczania przedmiotów 

ścisłych 

Nierówności społeczne i dysproporcje w sytuacji materialnej silnie oddziałują na edukację. 

W raporcie opracowanym dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Inequity  

in a decentralised education system – evidence from Poland” autorzy wykazują,  

że decentralizacja finansowania i prowadzenia szkół prowadzi do powstawania różnic  

w nakładach na edukacje w różnych regionach i ma odzwierciedlenie w zróżnicowaniu 

jakości usług edukacyjnych. 

Zaledwie 70% potrzeb związanych z finansowaniem oświaty jest w gminach pokrywane  

z dotacji rządu. Pozostałe 30% wydatków jest pokrywane przez samorządy oraz inne środki 

uzyskiwane z budżety centralnego. Samorządy czerpią dochody z lokalnych podatków, 

sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości, oraz udziału w podatku dochodowym. 

Zatem, podczas gdy gminy zamożne i wysoko rozwinięte stać na lepsze szkoły, wyższe 

wynagrodzenia dla nauczycieli i nowoczesne wyposażenie, gminy borykające się  

z trudnościami mogą zapewnić zaledwie podstawowy poziom edukacji. Lepsi nauczyciele 

„uciekają” do wielkich miast w zamożnych regionach. Konsekwencją tego jest pogłębianie 

się dysproporcji w poziomie dostępnej edukacji. Aby niwelować te czynniki rząd zapewnia 

dodatkowe wsparcie finansowe na edukację gminom mającym trudności finansowe i w słabo 

rozwiniętych regionach. 

Jakkolwiek w teorii oferta edukacyjna jest taka sama w całym kraju, a warunki w szkołach 

podlegają ogólnopaństwowym regulacjom, w praktyce różnice są istotne. Zamożniejsze 

miasta i gminy zapewniają większą liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych, zajęć 

wyrównawczych  
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i innowacji. Możliwy jest też podział klas na mniejsze grupy i zatrudnienie specjalistów 

takich jak psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel wspierający. Tej możliwości nie mają 

gminy uboższe i wiejskie. 

Kolejnym skutkiem decentralizacji w organizacji edukacji jest zróżnicowanie sposobów,  

w jakie gminy radzą sobie z niwelowaniem nierówności społecznych i zapobieganiu 

problemom przez nie powodowanym. Oprócz oficjalnych programów Ministerstwa Edukacji 

Narodowej istnieje więc ogromna liczba różnorodnych  programów i akcji prowadzonych 

przez liczne instytucje. Dla potrzeb niniejszego opracowania wybrano zaledwie kilka z nich. 

„Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół”26 – 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń realizuje projekt  

w ramach Akcji KA2 programu Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne”. Miasto Stołeczne 

Warszawa nawiązało partnerstwo z Cardiff Council z Wielkiej Brytanii oraz Miastem Ferrol  

z Hiszpanii i jedenastoma szkołami z trzech państw, obejmując wsparciem około 1000 osób 

(nauczyciele, uczniowie, rodzice). Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie innowacji  

w nauczaniu przedmiotów ścisłych.  

„Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci”27 – niezależna organizacja pozarządowa działająca  

od 1981 roku, jedna z najstarszych tego typu w Polsce. Głównym celem Funduszu jest 

wspieranie uczniów wybitnie utalentowanych w rozwijaniu zdolności artystycznych  

i akademickich. Pośród wychowanków Funduszu znajdują się liczni laureaci konkursów, 

rektorzy szkół wyższych, wybitni artyści i naukowcy. Jednym z obszarów działania Funduszu 

jest też wpływanie na system edukacyjny tak, aby odpowiadał na szczególne potrzeby 

uczniów wybitnie utalentowanych. 

Wspieranie uczniów mających specyficzne trudności i potrzeby edukacyjne 

W polskich szkołach system wspierania uczniów mających trudności ewoluował i wciąż 

był stopniowo ulepszany. To właśnie szkoły, oprócz świadczenia usług edukacyjnych,  

są uważane za instytucje „pierwszej pomocy” reagujące i wspierające w sytuacjach 

problemowych. Zapewnianie pomocy w trudnych sytuacjach to proces oparty  

na współdziałaniu wychowawcy, rodziców i szkolnego pedagoga. Można go przedstawić  

na schemacie – Tabela nr 6. 

Na każdym etapie przedstawionego poniżej procesu możliwe jest znalezienie i wdrożenie 

właściwego rozwiązania, bez konieczności podejmowania dalszych kroków proceduralnych. 

Wychowawca, rodzice i pedagog mają za zadanie obserwować ucznia i skutki zastosowanych 

kroków. Pozostali nauczyciele musza być poinformowani o trudnościach dziecka ( w takim 

stopniu, w jakim ich to dotyczy i jak jest konieczne).  

W większości przypadków rodzice podejmują zalecone działania i współpracują  

ze szkolnym pedagogiem. Jednak, jeśli problem się nasila a rodzice nie stosują się do zaleceń, 

problem zostaje skierowany do Opieki Społecznej. Rodzina otrzymuje kuratora i dalsze kroki  

są monitorowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Zazwyczaj dziecko pozostaje w tej samej szkole i klasie. W prawidłowo przebiegającym 

procesie wspierania dziecka w trudnościach następujące metody są wdrażane (szczegółowiej 

zostały przedstawione tylko te, które dotyczą edukacji): 
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A. Leczenie. 

B. Wsparcie materialne od Opieki Społecznej. 

C. Dziecku zapewnia się zajęcia dodatkowe pomagające w pokonaniu trudności/problemów: 

a. w instytucjach zewnętrznych: 

i. świetlice prowadzone przez lokalne instytucje samorządowe  

lub niezależne, np. kościelne, dobroczynne, sąsiedzkie, 

ii. poradnie psychologiczno-pedagogiczne i rodzinne, 

iii. komercyjne instytucje edukacyjne, 

b. w szkole: 

i. degularne zajęcia wyrównawcze prowadzone przez pracowników szkoły, 

ii. Doraźne spotkania z pedagogiem lub nauczycielem. 

D. Wszyscy nauczyciele otrzymują zalecenia dotyczące pracy z uczniem i są zobligowani, 

aby się do nich stosować. 

a. W przypadku problemów zdrowotnych uczeń jest zwolniony całkowicie lub 

częściowo z zajęć sportowych. Nauczyciele są poinstruowani odnośnie pomocy uczniom 

mającym określone choroby i problemy zdrowotne.  

b. W przypadku czasowej niepełnosprawności (wypadek, przeszczep, inne) uczeń ma 

zapewnione przez szkołę lekcje indywidualne z nauczycielami w domu.  

c. Mając zalecenia medyczne lub psychologiczne dziecko może mieć indywidualne 

lekcje z nauczycielami w szkole.  

d. Nauczyciel pomocniczy może być przypisany do dziecka niepełnosprawnego lub 

mającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, również dla dziecka 

nieznającego języka polskiego. 

e. Czas pisania testów i sprawdzianów przez dziecko może być wydłużony, arkusze 

mogą być modyfikowane zgodnie z zaleceniami. 

f. Zapewnienie indywidualnego wsparcia na lekcji. 

W wyjątkowych przypadkach dziecko jest umieszczone w innej szkole: 

a. szkole specjalnej – zazwyczaj z internatem lub półinternatem, 

b. szkole z klasami integracyjnymi, 

c. ośrodku wychowawczym. 

Przedstawiona powyżej procedura przedstawia teoretyczne założenia systemu wspierania 

uczniów. Jej efektywność zależy od wielu czynników. Niezwykle ważną rolę odgrywa 

szkolny pedagog, który jest inicjatorem i koordynatorem działań wspierających. Jednakże, 

zgodnie z Kartą Nauczyciela28, zatrudnienie pedagoga nie zależy od liczby uczniów w szkole. 

Zatrudnienie jednego lub dwóch pedagogów i psychologa zależy jedynie od dyrektora  

i organu prowadzącego. Co więcej, 76% pedagogów pracuje  

w niepełnym wymiarze godzin i uzupełnia etat nauczaniem przedmiotowym. Ich praca jest 

obarczona ogromną ilością dodatkowych ról: organizowaniem komunikacji (np. z rodzicami), 

kontrolowaniem zdrowia i bezpieczeństwa (interwencja w sytuacjach kryzysowych), pracą 

administracyjną. W szkołach mających dobre zaplecze finansowe, w rozwiniętych  

i zamożnych regionach i miastach, władze lokalne (organ prowadzący) zapewniają środki 

finansowe, aby zatrudnić więcej psychologów i pedagogów. Ma to bezpośredni wpływ  

na zapobieganie pogłębianiu się problemów. 
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Problem dziecka 

 

Zauważony przez 

nauczyciela/wychowawcę 

Zauważony przez 

rodziców 

Zgłoszony przez dziecko 

Dziecko rozmawia ze szkolnym 

pedagogiem 

Wychowawca rozmawia z dzieckiem  

i je obserwuje 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie rodziców  

i rozmowa z nimi  

 

lub 

Dziecko rozmawia z pedagogiem  

lub psychologiem szkolnym 

 

lub 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny decyduje o podjęciu odpowiednich kroków aby zapewnić 

wsparcie. Rodzice otrzymują zalecenia co do dalszych działań. 

 Zawiadamia się dyrekcję.  

 

Zawiadomieni

e policji i sądu 

rodzinnego 

 

Zawiadomienie 

Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

 

Dziecko odwiedza 

poradnię 

psychologiczno-

pedagogiczną 

 

Skierowanie 

dziecka na wizytę  

u lekarza (ew. 

psychiatry) 

Dziecko  

lub rodzina 

otrzymują 

kuratora 

sądowego 

 

Pracownik 

socjalny 

diagnozuje 

problem i 

zaleca 

wsparcie: 

edukacyjne, 

socjalne 

 lub materialne 

 

Dziecko otrzymuje 

szczegółowy opis 

(opinię lub orzeczenie) 

z konkretnymi 

zaleceniami dla 

rodziców i nauczycieli 

dotyczącymi wspierania 

w trudnościach 

 

Zalecone jest 

leczenie. 

Podjęcie  

i organizacja 

leczenia zależy  

od rodziców. 

 

Problem zostaje zdiagnozowany, rozwiązania są wskazane,  

a odpowiednie kroki są podejmowane w domu i w szkole. 

 

Tabela 6: PROCES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UCZNIOWSKICH W SZKOLE. 
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Wnioski 
Polski system edukacyjny rozwija się dynamicznie. W ostatnich 30 latach miało miejsce 

wiele zmian, a w 2017 roku polskie szkoły czeka gruntowna reforma. Jak to powyżej 

wykazano w raportach i analizach, polska edukacja umie sprostać europejskim standardom. 

Wyniki osiągane przez polskich uczniów są porównywalne z wynikami ich rówieśników 

z najbardziej rozwiniętych krajów UE. Tym niemniej jednak pozostaje wiele obszarów, które 

należy objąć szczególną uwagą. 

Jednym z tych obszarów jest używanie w edukacji technologii komunikacyjnej  

i informacyjnej. Choć w prywatnym życiu polscy uczniowie i nauczyciele są sprawnymi 

użytkownikami komputerów, smartfonów i aplikacji, jednak nie przenoszą tych umiejętności 

do sfery szkolnej i zawodowej. Główną tego przyczyną jest mała ilość i słaba jakość 

wyposażenia związanego z TIK w szkołach. Można stwierdzić, że w ten sposób marnuje się 

ogromny potencjał nauczycieli i uczniów. 

Z drugiej strony – polscy nauczyciele rozwinęli imponującą ilość nowoczesnych nie-

technologicznych metod nauczania, które okazują się skuteczne, dostępne i efektywne. Biorąc 

pod uwagę doświadczenia brytyjskich i francuskich nauczycieli, należy zatem zastanowić się 

nad właściwą rolą technologii oraz tym czy i jak bardzo ważne jest jej wprowadzanie. Należy 

znaleźć równowagę pomiędzy technologicznymi i bezpośrednimi metodami nauczania  

i uczenia się. Zaś polscy nauczyciele powinni przyswoić TIK tak dobrze, aby używać jej  

bez wysiłku. Technologia powinna wspierać aktywne nauczanie i być zawsze stosowana  

w określonym celu. 

Kolejnym ważnym wnioskiem z niniejszej analizy jest konieczność dzielenia się 

osiągnięciami edukacyjnymi pomiędzy polskimi nauczycielami. Podczas badań odkryliśmy, 

że w Polsce istnieje ogromna ilość dobrych praktyk (projektów edukacyjnych, innowacji),  

ale nie są one udostępniane, publikowane ani rozpowszechniane. Wielu nauczycieli fizyki  

i innych przedmiotów stworzyło nowoczesne, kreatywne, interdyscyplinarne i efektywne 

metody i używa ich, na co dzień.  Wielkim wyzwaniem dla Projektu SAT jest zebranie tych 

dobrych praktyk, nagrodzenie ich autorów, i udostępnienie do użytku szerokiemu gronu 

nauczycieli w dogodny sposób. Ważne jest również zachęcenie i zmotywowanie nauczycieli  

i edukatorów, aby tworzyli i rozwijali innowacyjne praktyki edukacyjne. 

Analiza okazała się cennym źródłem wiedzy o polskim systemie edukacyjnym w bardzo 

ważnym momencie, u progu poważnej reformy. Mamy nadzieję, że ta publikacja i rezultaty 

Projektu SAT będą wsparciem dla rozwoju nauczania przedmiotów ścisłych, przyrodniczych  

i technicznych, i pozwolą na unikanie błędów a wprowadzanie najlepszych praktyk 

edukacyjnych polskich i europejskich nauczycieli. 
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Indeks skrótów 

TIK – technologie informacyjne i komunikacyjne 

CLIL – (Content and Language Integrated Learning) – zintegrowane nauczanie 

przedmiotowo-językowe 

STEM – Science, technology, engineering and mathematics 

ORE –  Ośrodek Rozwoju Edukacji 

IBE – Instytut Badań Edukacyjnych 

NGO (Non-governmental organization) – organizacja pozarządowa 

IBSE – Inquiry-Based Science Education 

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

ICILS – (International Computer and Information Literacy Study) 

 - Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych 

OECD – (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
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