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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. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do 

nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym 

celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałośd o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

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: kreatywnośd, innowacyjnośd i przedsiębiorczośd;  

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 zrozumied świat;  

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

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 zbiorowośd;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom 



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. […] 

 

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik 

wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, 

programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi 

urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych 

przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i 

jej prezentacji w różnych postaciach. Szkoła ma również przygotowywać ich do 

dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z 

zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania 

się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym 

szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele 

podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. […] 

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. Zastosowanie metody projektu, 

oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać 

u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i 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 poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania 

oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem 



mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze 

środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów. Projekty mogą być 

wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami 

powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z 

metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania.  

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel samodzielnie 

lub w porozumieniu z uczniami. Projekt, w zależności od potrzeb, może być 

realizowany np. przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym. W 

organizacji pracy szkoły można uwzględnić również Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 356 5 

takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są prowadzone 

zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą projektu. 

Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno- -

komunikacyjnych. […] 
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