
Struktura podstawy programowej oraz 
warunki i sposób realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

z języka polskiego, języka obcego, historii 
i wiedzy o społeczeństwie w roku 

szkolnym 2017/2018 w klasie IV i VII 
szkoły podstawowej.

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty



Czym jest podstawa programowa?

Akt prawny o charakterze rozporządzenia, które 
stanowi właściwy minister do spraw oświaty i 
wychowania

Reguluje on bieżące działania edukacyjne, wyznacza 
kierunki przyszłej pracy dydaktyczno-wychowawczej 
na kolejnych szczeblach systemu edukacji oraz 
stanowi podstawę dla ustalania kryteriów zarówno 
ocen szkolnych, jak i wymagań egzaminacyjnych.



NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT PO 
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY



PODSTAWA PROGRAMOWA

- Normuje pracę szkół

- Określa cele i zadania szkoły

- Określa zadania nauczycieli

- Powinna być uwzględniona w programach 
nauczania

- Spełnia funkcję regulującą



STANDARYZACYJNA TELOLOGICZNA

IDEOLOGICZNA ORGANIZACYJNA

DYDAKTYCZNA EWALUACYJNA



PODSTAWA PROGRAMOWA
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PODSTAWA PROGRAMOWA

• wychowania przedszkolnego;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ 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;
• kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.



PODSTAWA PROGRAMOWA

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi 
fundament wykształcenia, a zadaniem szkoły jest 
łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 
przygotowanie do wykonywanie ucznia oraz 
wdrażanie do samorozwoju.

Do zadań szkoły należy:

- Zapewnienie przyjaznej atmosfery do nauki

- Uwzględnienie indywidualnych możliwości i potrzeb 
edukacyjnych ucznia



ZADANIA SZKOŁY

1. Kształtowanie komunikowania się w języku polskim na 
każdym przedmiocie 
2. Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych 
nowożytnych 
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych 
4. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 
ucznia 
5. Edukacja zdrowotna 
6. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i 
społecznych 
7. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku 
kształcenia i zawodu 
8. Stosowanie metody projektu edukacyjnego



PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoła 
podstawowa

I-III

IV-VIII



CELE KSZTAŁCENIA
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, 
współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku 
dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie 
relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 
ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, 
kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i 
szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, 
innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 
rozumowania, argumentowania i wnioskowania;





6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do 
rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz 
motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości 
oraz kształtowanie takich umiejętności, które 
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 
uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych 
predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

CELE KSZTAŁCENIA



10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez 
pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 
jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i 
innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 
odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego 
samokształcenia opartego na umiejętności 
przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

CELE KSZTAŁCENIA



UMIEJĘTNOŚCI
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w 
językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w 
życiu codziennym, a także kształcenie myślenia 
matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz 
wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych 
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 
wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem 
technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska 
lokalnego oraz kraju.



W procesie kształcenia ogólnego szkoła 
podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje 

kompetencje językowe uczniów oraz dba o 
wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności 
umożliwiające komunikowanie się w języku polskim 

w sposób poprawny i zrozumiały.



JĘZYKI OBCE
I-VI – jeden

VII-VII – dwa

Możliwość kształcenia 
dwujęzycznego



UMIEJĘTNOŚCI CZYTELNICZE

Zadaniem szkoły podstawowej jest:

- Wprowadzenie uczniów w świat literatury, 

- Ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 
wyposażenie w kompetencje czytelnicze

- Rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania 
oraz działania zwiększające aktywność czytelniczą



Wysokie kompetencje czytelnicze 
wpływają na sukces uczniów w 
szkole, a w późniejszym życiu 
pozwalają pokonywać uczniom 
ograniczenia i trudności związane 
z mniej sprzyjającym środowiskiem 
społecznym.

UMIEJĘTNOŚCI CZYTELNICZE



INDYWIDALIZACJA PRACY

Szkoła oraz poszczególni 
nauczyciele podejmują 
działania mające na celu 
zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju 
każdego ucznia, stosownie 
do jego potrzeb i 
możliwości.



POSTAWY

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja 
rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych

i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii 

i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym do angażowania się w 

wolontariat



METODA PROJEKTU

• Indywidualne i zespołowe

• Wzmocnienie samodzielności i odpowiedzialności 
uczestników

• Kształtowanie umiejętności planowania pracy 
i samooceny

• Projekty jedno lub wieloprzedmiotowe

• Współdziałanie środowiska (rodziców) ze szkołą

• Treści z podstawy do realizacji wybiera nauczyciele 
samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami

• Czas realizacji projektu w zależności od potrzeb





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


