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wstęp

Reforma oświaty wniosła liczne zmiany w przepisach, nową strukturę 
szkolnictwa, nowe wymagania. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie 
co powoduje, że w okresie przejściowym obowiązywać będą jeszcze nie-
które dotychczasowe rozporządzenia oraz wejdą w życie nowe. Dyrek-
torzy szkół mają wyjątkowo trudne zadanie, bowiem muszą pogodzić 
„dwa światy”. Jedną z nowych regulacji jest nowa podstawa programowa. 
Ekspert przedstawia najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy 
programowej, harmonogramu wdrażania, bezpłatnych podręczników 
i  materiałów dla uczniów oraz zadania dyrektora w związku ze zmianami 
w tym zakresie. W publikacji znajdują się ponadto listy kontrolne – dla 
dyrektora i nauczycieli z obowiązkami do wypełnienia oraz szczegółowy 
harmonogram monitorowania realizacji podstawy programowej w szkole. 
Uzupełnieniem materiału są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się 
wątpliwości, związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej. 

Poruszony temat dotyczy też szkół niepublicznych. 
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Nowa defiNicja podstawy 
programowej

Podstawa programowa zyskała nową definicję. Zgodnie z art. 4 pkt 
24  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia 
ogólnego należy rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści 
nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać 
uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania 
wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w pro-
gramach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas 
realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen 
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji 
tych podstaw programowych.

Natomiast o programie wychowania przedszkolnego lub programie 
nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
mówi art. 4 pkt 26 ustawy – rozszerzono zakres zadań o treści wycho-
wawczo-profilaktyczne dla szkoły i uwzględniono zajęcia do realizacji 
z wychowawcą.

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podsta-
wy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
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lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej będzie obowiązywało 
od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie określa nową podstawę programową dla publicznych 
szkół i placówek, tj.:
1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przed-
szkolnego – załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół: 
a) szkoły podstawowej – załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – załącznik  
nr 3 do rozporządzenia,

3) branżowej szkoły I stopnia – załącznik nr 4 do rozporządzenia,
4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – załącznik nr 5 do roz-

porządzenia,
5) szkoły policealnej – załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Nową podstawę programową wychowania przedszkolnego stosuje się 
także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umoż-
liwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego.

Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz przed-
szkola niepubliczne są zobowiązane stosować podstawę programową okreś-
loną dla szkół publicznych (przedszkoli publicznych). Terminy wdrażania 
nowej podstawy programowej – jak w szkołach (przedszkolach) publicznych.
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główNe założeNia Nowej 
podstawy programowej

Nową podstawę programową cechuje:
1) powrót do spiralnego układu treści nauczania, tj. powtarzanie i utrwa-

lanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania, 
2) ocenianie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szer-

sze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych, 
3) zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową  

w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przy-
rodniczych i ścisłych począwszy od kl. V szkoły podstawowej,

4) nauczanie przedmiotowe od klasy V,
5) wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych po przez 

system zapewniający uczniom nieprzerwaną i systematyczną naukę  
pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka 
obcego przez 6 (7) lat,

6) możliwość kształcenia dwujęzycznego – począwszy od klasy VII szkoły 
podstawowej, z kontynuacją w szkołach ponadpodstawowych,

7) szersze uwzględnienie w podstawie programowej technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK) na poszczególnych przedmiotach 
celem jeszcze lepszego kształcenia kompetencji i umiejętności cyfro-
wych uczniów,

8) wprowadzenie nauki programowania, począwszy od edukacji wczesno-
szkolnej,
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