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Moduł III 

Temat: Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe 

 

Cel ogólny: prezentacja ram prawnych dotyczących kształcenia zawodowego oraz 

doradztwa zawodowego 

 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

1. wskazuje obowiązujące akty prawa dotyczące kształcenia zawodowego; 

2. wymienia obowiązujące akty prawa dotyczące doradztwa zawodowego w systemie 

edukacji; 

3. analizuje akty prawa dotyczące kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego w 

systemie edukacji. 

 

Szczegółowe treści: 

1. Akty prawa dotyczące kształcenia zawodowego w systemie edukacji. 

2. Akty prawa dotyczące obszaru doradztwa zawodowego w systemie edukacji. 

 

Metody, formy pracy: 

1. indywidualna; 

2. grupowa 

 prelekcja połączona z dyskusją; 

 analiza tekstów źródłowych (aktów prawnych obowiązujących); 

 metoda Jigsaw; 

 dyskusja zorganizowana; 

 zdania niedokończone. 

 

Środki dydaktyczne: 

1. identyfikatory dla prowadzących; 

2. flipchart; 

3. papier flipchart; 

4. pisaki/przybory do pisania;  

5. wydrukowane fragmenty aktualnych aktów prawnych do analizy – materiał dla pięciu 

grup; 

6. zestawienie obowiązujących aktów prawa – materiał dla prowadzącego, Załącznik 1; 

(stan na 2018.03.02) 

7. schematy możliwych ścieżek edukacji i kształcenia przez całe życie – źródło: 

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ (dostęp: 11 lutego 2018r.) 



 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

8. kolorowe karteczki dla każdego uczestnika, ilość kolorów zależna od ilości grup  

( zespoły 4-6 osobowe), na każdej karteczce napisane cyfry od 1 do 6, czyli np. na 

karteczkach zielonych znajdują się cyfry od 1 do 6, podobnie na kartkach w innych 

kolorach. 

 

Zasoby : 

 http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ (dostęp: 11 lutego 2018r.) 

 Polska Rama Kwalifikacji (film animowany o Polskiej Ramie Kwalifikacji) – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHu5NcbBmIU (dostęp: 11 lutego 2018r.) 

 Zintegrowany system kwalifikacji – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig93rDXnzb4 (dostęp: 11 lutego 2018r.) 

 Zintegrowany System Kwalifikacji - Agnieszka Chłoń-Domińczak - Instytut Badań 

Edukacyjnych – link: https://www.youtube.com/watch?v=PY4Gz0K-Dac (dostęp: 11 

lutego 2018r.) 

 materiał pomocniczy: https://www.kwalifikacje.gov.pl/download/prezentacja_zsk.pdf 

(dostęp 2018.03.02) 

 

Przewidywany czas: 60 minut 

 

Proponowany przebieg: 

1. System kształcenia w Polsce – wprowadzenie (prelekcja połączona z dyskusją).  

Dla prowadzącego: Można zaprezentować materiały ze strony 

http://doradztwo.ore.edu.pl/, w szczególności aktualny system oświaty (zakładka: Ścieżki 

kształcenia) 

Na zakończenie prelekcji uczestnicy wymieniają akty prawne, które doradca zawodowy 

powinien znać. 

2. Praca w zespołach (metodą jigsaw) – analiza aktów prawa pod kątem wyszukania 

informacji dotyczących: 

a) kształcenia zawodowego w systemie edukacji; 

b) Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

c) instytucji/ organizacji/osób wspierających realizowanie zadań z obszaru doradztwa 

zawodowego.  

Dla prowadzącego: Ilość grup i ich zadania należy ustalić wcześniej w oparciu o m.in. 

ilość uczestników, ich dobór przy rekrutacji, zmiany w prawie dotyczącym systemu 

oświaty itd. Ilość zagadnień i zakres tematyczny przedstawione powyżej jest przykładowa. 

1 etap 
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Uczestnicy  zostają podzieleni wg kolorów na grupy 4-6 osobowe (najlepiej, gdy 

liczebność grupy odpowiada ogólnej liczbie grup, np.  6 grup po 6 osób). Każda grupa 

otrzymuje do przestudiowania inny akt prawny. Grupy mają za zadanie odnaleźć treści 

dotyczące: kształcenia zawodowego w systemie edukacji; Polskiej Ramy Kwalifikacjii 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz instytucji/ organizacji/osób wspierających 

realizowanie zadań z obszaru doradztwa zawodowego. Każda osoba w grupie dokładnie 

zapoznaje się z przydzielonym dokumentem, tak aby móc przekazać treści  przepisów 

innym uczestnikom. 

 

2 etap 

Drugi podział na grupy polega na tym, że w skład  nowej grupy wchodzi  przedstawiciel 

każdej z poprzednich grup; tym razem uczestnicy dzielą się ze względu na cyfry. Jedynki 

pracują razem, podobnie dwójki, trójki itd. Przedstawiciele ci kolejno relacjonują, czego 

nauczyli się w poprzednich grupach, na wcześniejszym etapie.  

 

3. Podsumowanie modułu np. metodą niedokończonych zdań.  

 

Zdanie do „Koperty Autorefleksji”: 

W tej części szkolenia najciekawsze było........ 
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Załącznik 1 

 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) 

W tym m.in.:  

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

19) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

 Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji  

i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz 

wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i 

placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu 

uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy  VII i VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5. 

 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. 2017, poz. 1643) 

 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591) - porównanie z pkt. 2) 
W nich: 

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. 

§ 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i 

placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi 

dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana                    z 

inicjatywy: 
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4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia                      

z uczniem; 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                      

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

3. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                 

i specjalistów, a także w formie: 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

4. W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

§ 6.2 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                         

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku       

          uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

§ 20.2 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, 

szkole i placówce prowadzą w szczególności: 

2) w szkole:  

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie  

 bieżącej pracy z uczniami.  

§ 18. W przypadku:  

1) szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły i placówki 

w zakresie doradztwa zawodowego.  

§ 26. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                              

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania,               

o których mowa w ust. 1.  

 

 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 

1578) 
W tym:  

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 

zwany dalej „programem”, określa:  
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 5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

a także:  

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,  

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 

ustawy;  

10. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 4 i 9, uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i 

uzdolnienia ucznia;  

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 1–5;  

 

5) 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  (Dz. U. z 2017, poz. 356) - kompetencje kluczowe; 

W tym:  
Załącznik nr 2 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne 

wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz 

wdrażanie do samorozwoju. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego 

w szkole podstawowej to: 

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. 

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła 

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma 

nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i 

zarządzanie projektami. 

Załącznik nr 4 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I 

STOPNIA 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej szkole 

I stopnia należą: 
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1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym 

tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym 

oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak 

i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017, poz. 860)  
W tym:  

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA  

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej  

Uczeń:  

1 ) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 

prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8)prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9)obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

10)planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11)planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

12)stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 
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12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199 ze zm,) 

W tym: 

§ 2. Do zadań poradni należy: 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, polega w szczególności na: 

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa 

w § 5 ust. 2, pomocy w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,  

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, 

wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,                       

o których mowa w § 5 ust. 2. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:  

1) porad i konsultacji; 

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                             

i specjalistów, o których mowa w § 5 ust. 2; 

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

4) warsztatów; 

5) grup wsparcia;  

6) wykładów i prelekcji; 

7) prowadzenia mediacji;  

8) interwencji kryzysowej;  

9) działalności informacyjno-szkoleniowej; 

§ 10 ust. 11. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 2 pkt 4, polega na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły 

lub placówki w zakresie:  

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, 

ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 

ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;  

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez 

organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;  

3) realizacji podstaw programowych;  

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;  

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa 

w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;  

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;  

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.”; (…) 
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8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, poz. 369 

ze zm.) 

W tym: (…) 

§  1. 1.Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej "biblioteką", służy w szczególności wspieraniu 

procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek 

szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, zwanych dalej "placówkami", zakładów kształcenia nauczycieli i placówek 

doskonalenia nauczycieli. 

2.Do zadań biblioteki należy:  

2)organizowanie i prowadzenie wspomagania: 

a)szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym                   

w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

3.Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem: 

1)kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f; 

2)wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące 

nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru 

pedagogicznego; 

3)realizacji podstaw programowych; 

4)wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego; 

5)wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

6)innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki. 

4.Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na: 

1)zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na 

celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących: 

a)pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, 

b)ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 

c)zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 

d)wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich 

realizacji; 

2)organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy                          

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności 

przez wymianę doświadczeń. 

 


