
Olsztyn, 20 lutego 2017 r. 
 
 

 
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. 
projektu z dnia 20 stycznia 2017 r. - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, złożone w dn. 20.02.2017 w 
MEN. 
 

Zapis projektu rozporządzenia Uwagi – propozycje zmian - postulaty 

 

§ 1. pkt 1a - Załącznik nr 1 

W klasach I–III szkoły podstawowej na zajęcia 
wychowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 
godziny tygodniowo w każdej klasie. 
W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z 
zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji 
muzycznej, edukacji plastycznej lub edukacji 
informatycznej nauczycielom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.  9 ust. 2 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), 
innym niż nauczyciel, któremu powierzono 
prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, 
tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla: 
1)  języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w 
każdej klasie; 
2)   edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i 
edukacji informatycznej – po 1 godzinie w każdej 
klasie. 

Uwagi: 
Proponujemy wprowadzenie możliwości 
powierzenia prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego nauczycielom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje określone  
w przepisach wydanych na podstawie art.  9 
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 
oraz z 2017 r. poz. 60), innym niż nauczyciel, 
któremu powierzono prowadzenie edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 
Uzasadnienie: 
Dotychczasowe rozporządzenie daje taką 
możliwość dyrektorowi. Zdarza się tak, że 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, choć 
posiada wymagane kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nie 
zawsze jest w stanie w odpowiedni sposób je 
przeprowadzić. Z kolei powierzenie takich 
zajęć w klasach I-III nauczycielowi 
wychowania fizycznego wymaga od niego 
umiejętności pracy z dziećmi w tym wieku. 
Jednak stworzenie takiej możliwości pozwoli 
dyrektorowi właściwie zorganizować te 
zajęcia w zależności od warunków w danej 
szkole oraz znając umiejętności nauczycieli, by 
zajęcia te realizowane były z jak największą 
korzyścią dla uczniów. 
 

§ 1. pkt 1a - Załącznik nr 1  
W klasach IV-VIII - razem w pięcioletnim okresie 
nauczania  liczba godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły wynosi 3. 

 

Proponujemy:  
Określić  liczbę godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły w okresie przejściowym dla klas VII i 
VIII lub wprowadzić uszczegółowienie, że w 
okresie przejściowym te 3 godziny dyrektor 
może wykorzystać. 

§ 1. pkt 1a - Załącznik nr 1  Postulujemy: 



3)  Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających 
do (...) przy czym na wniosek rodzica lub 
pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się 
drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli 
uczeń nie uczy się drugiego języka obcego 
nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. 

 

 Określenie sposobu realizacji zajęć z techniki, 
w klasie VII i VII dla uczniów wskazanych w 
przypisie 3) w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia lub rezygnację z konieczności 
uczęszczania na zajęcia z techniki przez tego 
ucznia. 
 
Uzasadnienie: 
Projekt rozporządzenia w Załączniku nr 1 
przewiduje realizację zajęć z techniki tylko  
w klasach IV-VI.  
Powstaje pytanie: jaką podstawę 
programową ma realizować uczeń, który nie 
będzie się uczył drugiego języka obcego 
nowożytnego, skoro nauka zajęć techniki 
zakończy się w klasie VI? 

§ 4 ust.1 pkt 8 
(…) dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych 
klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć 
sportowych w oddziałach i szkołach sportowych 
oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa 
sportowego zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 18. ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe. 

Postulujemy: 
Wprowadzenie możliwości kształcenia w 
oddziałach sportowych od IV klasy szkoły 
podstawowej. 
 
 
Uzasadnienie: 
Nie ma możliwości konsultacji zapisów 
propozycji, ponieważ brak przepisów 
wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
Obowiązujące obecnie przepisy 
rozporządzenia  w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz działania 
oddziałów sportowych, (…) przewidują 
prowadzenie szkolenia sportowego w co 
najmniej 3 letnim cyklu.  
 

W Załączniku nr 5 

W tabeli wiersz 4 Filozofia lub plastyka lub 
muzyka3) i przypis 

3) Dyrektor technikum ustala dwa przedmioty 
spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i 
muzyka, które będą realizowane w klasie I. 

Proponujemy by tabeli w wierszu 4 zmienić 
zapis na Wiedza o kulturze z wymiarem 1 
godz. tyg. w klasie pierwszej oraz usunąć 
przypis 3) 

Uzasadnienie: 

Naszym zdaniem zasadnym będzie 
wprowadzenie zajęć wiedzy o kulturze, które 
łączącą w sobie wszystkie elementy filozofii, 
muzyki i plastyki. Ponadto pozwoli to na 
wykorzystanie kwalifikacji aktualnie 
zatrudnionych nauczycieli. 

 

Pozostałe uwagi: 



1. Podobnie jak w przypadku oddziałów sportowych, proponujemy by kształcenie w klasach 
dwujęzycznych rozpoczynać od klasy IV szkoły podstawowej. 

 
 

 
Zarząd OSKKO 
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