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Nieformalna grupa rodziców
i sojuszników osób LGBT
ul. Albatrosów 15E/{1
05_500 Piaseczno

szanowni państwo,

odpowiadając na pismo
jak ponżei.

z

dnia 17 sĘcznia 2018 r,, upzejmie wyjaśniam

Polityl€ oświatoraw Polsce zapeumia dzieciom i młodzieży rowny dostęp
do edukacii. Preambula ustłrry Planro Ńwiatowe stanowi, że Ńwiata
w FŁeczlpospolitei Polskiei stanowi rrspólne dobro całego społeczeństwa,
kieruje się zasadami zawaĘmi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
MĘdzynarodowym Pakcie Praw Obyrłatelskich i PolĘcznych oraz Konwencji
o Prarach Dzied€. Szkoła lest zoborięana zapewnić kazdemu uczniowi
warunki nbzbędne do iego rczwoiu, pr4ygotourać go do urypełniania
oOołĘzrow rodzinnych i obyrłratelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracj i, tolerancj i, sprawied Iiwościi wol nŃci.

1

Szkoła uczy i wychowuje zgodnie z podstawą programową, która jasno określa
obowiązkowe wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw, w jakie
powinien zostać wyposazony kazdy uczeń kończący dany etap edukacyjny,
Począwszy od roku szk.201712018, w przedszkolach i szkołach podstawowych
stosowana jest nowa podstawa programowa.2 Dokument ten definiuje
obowiązkowe ceIe kształcenia ogólnego i wychowania oraz treścinauczania.
Ustawa z dnia 14 lutego 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz, 59, z pożn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania pzedszkolnego oraz podstawy programowej
1

2

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły l stopnia, kształcenia ogolnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz, U. poz. 356)
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Cele kształcenia w podstawie programowej są sformułowane w sposób
na tyle ogólny, aby każda szkoła miała mozliwośćich realizacji zgodnie
ze swoim i uwaru nkowan iam i ku ltu rowym i, społecznym i i org an izacyj nym i.
Treścinauczania natomiast dostosowane są do wieku i potrzeb edukacyjnych
uczniów.

W dokumencie nacisk został położonyna
kompetencji społecznych i

rozwijanie

obywatelskich

oraz

u dzieci

i

uczniów

ukierunkowanie ich

ku wańościom.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowegorozwoju
dziecka, Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania
i nauczania - uczenia się, który powinien sprzyjać odkrywaniu przez dziecko
własnych możliwości,sensu działania oraz gromadzeniu doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,

Do zadań

przedszkola m.in. należy wzmacnianie poczucia wartości,
indywiduaIności, oryginalnościdziecka oraz potrzeby tworzenia relacji
osobowych i uczestnictwa w grupie oraz przygotowywanie do rozumienia
emocji, uczuć własnych i innych ludzi.

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole powinno umieć vlyrażać
szacunek wobec innych osób, nawiązywać relacje rówieśnicze, odczuwać

przynalezność do rodziny, grupy przedszkolnej, używać zwrotów
grzecznościowych, oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych

czynnościi zadań oraz przyjętych norm grupowych, przyjmować, respektować
i tworzyć zasady zabavly w grupie, współdziałać z dziećmi, nazywać
i rozpoznawać wańości związane z umiejętnościami i zachowaniami
społecznymi, respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób,
szanować ich indywidualne potrzeby, obdarzać uwagą inne dzieci i osoby
dorosłe, komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi.
Preambuła podstawy programowej stanowi, ze kształcenie ogóIne w szkole
podstawowej ma na celu wprowadzanie uczniów w światwartości,
w tym współpracy, solidarności,altruizmu, a ponadto wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), jak też wzmacnianie poczucia
tożsamościindywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej
oraz formowanie u uczniów poczucia godnościwłasnej osoby i szacunku
dla godnościinnych osób.
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dokumencie wskazuje się ponadto, że duze znaczenie dla rozwoju
młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym zyciu ma nabywanie
kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie,
w tym w środowiskach wińualnych, udział w projektach zespołowych
u b ndywid u a nych o raz org a n izaĄa i zarządzan ie p rojektam i.
Metoda projektu zakłada bowiem znaczną samodzielnośći odpowiedzialność
uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania
procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym
uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów,
aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają

W

l

i

I

poczucie własnej wartości.

W nowej podstawie programowej odpowiednio rRocno zaakcentowano aspekty
wychowawcze. Przepisy stanowią, że działalnośćwychowawcza szkoły należy
do podstawowych celów polityki oświatowej państwa oraz że wychowanie
młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności
musi uwzględniaó wolę rodziców. Zadaniem szkoły jest ponadto
ukierunkowanie procesu wychowawczego na wańości, które vlyznaczĄą cele
wychowania i kryteria jego oceny. \AĄlchowanie ukierunkowane na wańości
zakłada pzede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości mają
skłaniać człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

W szkole podstawowej uczniowie realizują treścinauczania z zakresu edukacji
społecznej i obyłlatelskiej na lekcjach języka polskiego, języka obcego
nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, wychowania do życia
w rodzinie oraz przedmiotów aĘstycznych - plastyki i muzyki.

Np. podstawa programowa języka polskiego kładzie nacisk m.in.

na

kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze w jej wymiarze
symbolicznym i aksjologicznym oraz rozwijanie zdolności dostrzegania
wańości:prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi
wańościami.

W ramach przedmiotu historia w naturalny sposób kształtowane są m.in. takie
wańości, jak prawda, sprawiedIiwość, dobro, piękno, wolność,solidarność,
odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamośći kultura.

Cele

kształcenia określonedIa przedmiotu informatyka obejmują
m.in. respektowanie prywatnościinformacji i ochrony danych, praw

własnościintelektualnej, etykietę w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocenę
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technologią i

zagrożeń związartych z

ich

uwzględnienie

dla bezpieczeństwa swojego i innych.

przedmiot wiedza o społeczeństwie ma na celu kształtowanie postaw
obywatelskich i prowspólnotowych, w tym rozwijanie wiedzy i umiejętnoŚci
dotyczących kręgów środowiskowych, z którymi styka się uczeń od rodziny
i szkoły przez wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej,
państwowej i międzynarodowej.

Na zajęciach uczniowie powinni równiez poznac cnoty obywatelskie

takie,
jak odpowiedzialność, troska o dobro wspóIne, aktywność,przedsiębiorczoŚĆ,
solidarnośó, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna.
Kształcenie to ma wspomagać rozwój umiejętności refleksyjnej obserwacji
otaczającej rzeczywistości społecznĄ, w tym życia publicznego. Konieczna jest
taka realizaĄa treścinauczania, aby uczniowie rozumieli przydatnoŚĆ
codziennym życiu człowieka członka
poszczególnych zagadnień
poszczegóInych grup wspólnot społecznych. Sprzyjać to ma rozwojowi
rozwiązywania prostych problemów w zyciu
umiejętności rozpoznawania
społecznym. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw

i

w

i

ciekawości poznawczej, otwańości i tolerancji.

W

podstawie programowej przedmiotu etyka wyodrębniony został obszar
Człowiek wobec innych ludzi, który zawiera m.in. treścidotyczące szacunku,
wyrozumiałości,miłości,wielokulturowości i wańości,które reprezentują

ludzie róznych kultur, solidarności i praw człowieka. Uczniowie powinni poznaÓ
zatem, czym jest szacunek, pzyjażń, zyczliwość,altruizm, troska,
bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność,współczucie,
empatia, zaufanie, nietykalnośó osobista, tolerancja, wspołdziałanie,
sprawiedliwość.

Cele kształcenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie wskazują m.in.

rozwijanie umiejętności okazywania szacunku innym ludziom, przyjęcie postawy
szacunku wobec siebie, kształcenie umiejętnościprzyjęcia integralnej wizji
osoby, wybór i urzeczywistnianie wańościsłuzących osobowemu rozwojowi,
kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego
uznawanymi normami i wartościami, poznawanie, analizowanie
zgodnie
i wyrażanie uczuć, rozwiązywanie problemów,
W efekcie realizacji ww. celów uczniowie powinni rozumieć, jak budowane
są relacje międzyosobowe, umieć wyjaśnió ich znaczenie w rozwoju społecznoemocjonalnym, przedstawić istotę koleżeństwa przyjażni, zwracać uwagę
na potrzebę i wańośćwzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii
i wspołpracy, korzystać z pomocy innych i samijej udzielać.

z

i
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Odpowiednio szeze! wymagania dotyczące rozwijania

kompetencji
społecznych i obywateIskich są uwzgIędnione w obecnie stosowanej Podstawie
szkoł ponadgimnazjalnych3 oraz nowo
programowej dla gimnazjum
szkół ponadpodstawowycha,
opracowanej podstawie programowej

i

dla

która będzie stosowana od roku szk.201912020.

Uprzejmie informuję również,

iż w

przepisach prawa oświatowego

zagwarantowano szkołom i placówkom odpowiednie rozwiązania sPrzYjające
wychowawczym
procesie dydaktyczno
podejmowaniu decyzji
oraz prowadzeniu działalnościprofilaktycznej. Szczególnie zaakcentowano
w nich przylazną atmosferę szkolną i współpracę z rodzicami w ksztaftowaniu
postawy szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.

_

w

Sposób realizacji powyzszych celów i treścijest autonomiczną decYzją szkołY,
któĘ działalnośćedukacyjna określona jest pżez,,
szkolny zestaw programów nauczania,
2) p rog ra m wych owawczo-p rofi aktyczny szkoły.
1)

l

Szkolny zestaw programów nauczania oraz _program

wychowawczo_
profilaktyczny szkoły tworzą spójną całośći muszą uwzględniaĆ wszYstkie
wymagania opisane w podstawie programowej.

Wprowadzone zmiany w systemie oświatysą ukierunkowane m.in.
na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez szersze ujęcie

profilaktycznych. Od nowego
roku szkoInego 201712018 nastąpiło połączenie szkolnego programu
wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument szkolny - program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który jest uchwalany przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jego celem jest wspieranie
wychowanków we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie
pełni doj rzałościfizy cznej, emocjonalnej, inteIektualnej, d uchowej i społecznej.

-

w podstawie programowej zadań wychowawczo

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawY
progrimowei wychowania pzedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych tYPach
szkoł (Dz. U, poz. 977, z pożn. zm.)
a Rozpoządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie PodstawY
programowej kształcenia ogolnegó dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

izróły ll stbpnia
liceu m-iech

n

iku

https://ńen,góv.pliministerstwo/informacie/nowa-podstawa-pro9ramowa-dlam-i-branzowei-szkolv-ii-stopnia-pod pisana. html
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Program wychowawczo-profilaktyczny powinien uwzględniać wnioski

z

przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych
powinny być ujęte
i środowiskowych danej społecznościszkolnej. W programie
normy: poszanowania godności drugiego człowieka, odpowiedzialności
za własne decyzje i wybory, przestrzegania praw człowieka, w tym praw
dziecka.

Szkoły i placówki są zobowiązane do podejmowania niezbędnych działań
w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalnoŚci dYdaktYcznej,
wychowawczej i opiekuńczĄ oraz innej działalnościstatutowej, zapewnienia
kazdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia
jakościpracy szkoły ijej rozwoju organizacyjnego,

pragnę poinformować ponadto, że jednym z kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa W roku szkolnym 201712018 jest Wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły. W auiązku z tym OśrodekRozwoju Edukacji
w warszawie zaplanował szereg działań mających na celu doskonalenie
kompetencji pracowników systemu doskonalenia nauczycieli oraz nauczYcieli
w zakresie planowania i organizowania procesu wychowawczego w szkołach,
z uwzględnieniem wynikających z podstawy programowej zadań szkoły,
w tym m,in. obowiązku zapewnienia przyjaznĄ atmosfery do nauki
uwzgledniającej indywidualne możliwościi potrzeby edukacyjne ucznia
oraz założenia,że szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieŻY w duchu
akceptacji iszacunku dla drugiego człowieka.

Na bieżący rok szkolny ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował równieŻ

doskonalenie pracowników systemu doskonalenia nauczYcieli (nauczYcieIi
konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych) oraz nauczYcieli etYki
i filozofii w formie warsztatów

poświęconeidentyfikacji

i

z zakresu edukacji społecznej i etyczno-moralnej
rozwijaniu kompetencji praktyczno-moralnYch,

które będą prowadzone pod kątem nowej podstawy programowej etyki dla szkół
pod stawow y ch or az d la szkół po nad podstawowych,

przepisami rozpoządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrzeŚnia
2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycielis w planowanie działań
systemu doskonalenia nauczycieti został wbudowany stały mechanizm
zobowiązujący je do działań w zakresie, ktory z punktu widzenia polityki
państwa uznawany- jest za najistotniejszy oraz działań związanych
z wprowadzanymi zmianami,

5

Dz,U, poz. 1591
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zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 ww. rozpoządzenia w obszarach wynikających
z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty, a także z realizacją podstaw programowych, w tym
opracowywan ia prog ramów nauczan ia, doskona|en ie nauczycieli jest zadan iem
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieIi mają obowiązek udostępniania
nauczycielom oferty form doskonalenia obejmującej zagadnienia związane
z problematyką, która jest najistotniejsza z punktu widzenia polityki oświatowej
państwa. Ofeńa ta jest określana przez dyrektora pIacówki doskonalenia
nauczycieli w tworzonym corocznie planie pracy placówki na dany rok szkolny,
zaMvier dzany m przez o rg a n p rowadzący p a cówkę.
l

że

Przedstawiając powyzsze, pragnę podkreślić,
kwestie dotyczące
poszanowania godności i praw człowieka oraz bezpieczeństwo kazdego ucznia
są priorytetowe dla prowadzonej obecnie polityki oświatowej.
Jednocześnie wyrażam przekonanie, ze wykonywanie przez szkoły z należytą
rzetelnością zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
zdefiniowanych w sposób wyrazisty w podstawie programowej oraz innych
aktach prawnych - regulĘcych funkcjonowanie szkóŁ- jak- również
działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodową przyczynią się
do poprawy relacji w środowisku szkolnym, zwiększy u uczniów poczucie
bezpieczeństwa i pzynrróci ich zaufanie do szkoły.
Z wyrazami szacunku,

Alina Teresa Samecka
Dyrektor
Depaftament Podręczników, Programów i
Innowacji
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