
Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w roku szkolnym 2017/2018

Rola biblioteki szkolnej 
w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa

Gdańsk, 27 września 2017 r.



Organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres 
współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami  
i rodzicami oraz innymi bibliotekami określa statut szkoły

Ustawa „Prawo oświatowe” z 14 grudnia 2016 r. – art. 98, 
103, 104 



Art. 104. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania 
w zakresie: 
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 
zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty; 
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów 
oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania 
tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości 
narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym; 
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, 
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

  



1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej 
i informatycznej

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie 
z mediów społecznych

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 
systemu oświaty

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2017/2018



Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej 



Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego

• czytanie – najważniejsza umiejętność zdobywana przez ucznia 
w procesie kształcenia

• wysokie kompetencje czytelnicze – sukces uczniów w szkole

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020
• zestaw lektur dla uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą 

programową

 



Podniesienie jakości edukacji matematycznej, 
przyrodniczej i informatycznej

• rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
• tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno- komunikacyjnymi

• szkolenie: E-podręczniki i otwarte zasoby edukacyjne: możliwości 
wykorzystania w nauczaniu 

• e-podręczniki https://www.epodreczniki.pl/begin/   
• zestawienia bibliograficzne: 

     Edukacja matematyczna dzieci uzdolnionych

     Edukacja przyrodnicza

     Programowanie dla początkujących

https://www.epodreczniki.pl/begin/


Bezpieczeństwo w internecie. 
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

• szkolenia:
 Praca w chmurze z uczniami  - 7 grudnia 2017 r.

     Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia      

     cyberprzestrzeni. Praca w chmurze z uczniami – II semestr
•  prezentacja podczas zebrań z rodzicami Dziecko bezpieczne  w sieci

• zestawienie bibliograficzne:

    - Bezpieczny świat ucznia: bullying, cyberbullying



Bezpieczeństwo w internecie. 
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

• telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
https://116111.pl/problemy/czym-jest-cyberprzemoc,aid,53 

• platforma edukacyjna dla profesjonalistów na temat ochrony 
dzieci i młodzieży przed przemocą Fundacji „Dajemy dzieciom siłę”
https://www.edukacja.fdds.pl/ 

• platforma edukacyjna Edukacja medialna Fundacji „Nowoczesna 
Polska” https://edukacjamedialna.edu.pl/

• WikiEdulinki 
http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Cyberprzemoc 

• platforma edukacyjna Edukacja medialna Fundacji „Nowoczesna 
Polska” 
https://www.ore.edu.pl/aktualnoci-29541/541-ore/profilaktyka-agres
ji-i-przemocy-w-szkole/4647-cyberprzemoc 

https://116111.pl/problemy/czym-jest-cyberprzemoc,aid,53
https://www.edukacja.fdds.pl/
https://www.edukacja.fdds.pl/%20https:/edukacjamedialna.edu.pl/
http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Cyberprzemoc
https://www.ore.edu.pl/aktualnoci-29541/541-ore/profilaktyka-agresji-i-przemocy-w-szkole/4647-cyberprzemoc
https://www.ore.edu.pl/aktualnoci-29541/541-ore/profilaktyka-agresji-i-przemocy-w-szkole/4647-cyberprzemoc


Wprowadzanie doradztwa zawodowego 
do szkół i placówek

• biblioteka szkolna - pracownia interdyscyplinarna 
• baza dydaktyczna i metodyczna dla doradcy zawodowego: książki, 

czasopisma, filmy, informatory, dostęp do internetu

• zestawienia bibliograficzne: 

    Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole   

    Doradztwo zawodowe dla ucznia



Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

• wychowawcza funkcja biblioteki szkolnej
- rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez działania    

       biblioterapeutyczne (profilaktyka uzależnień, przemoc)
     - ukierunkowanie na wartości

       Rok szkolny 2017/2018 - Rok dla Niepodległej

• zestawienie bibliograficzne: 
Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości



Podnoszenie jakości edukacji włączającej 
w szkołach i placówkach systemu oświaty

• wspieranie procesu rozwoju każdego dziecka
• tworzenie właściwego klimatu i budowanie relacji
• zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, 

edukacyjnych, organizacyjnych i architektonicznych, które utrudniają 
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie 
w szkole

• zestawienie bibliograficzne:

     Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych



  Dziękuję za uwagę
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