
I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: PRAWO OŚWIATOWE  

2. Kod modułu kształcenia:  03 – PRA   

3. Rodzaj modułu kształcenia:  obowiązkowy, specjalizacyjny  

4. Kierunek studiów: filologia polska, profil praktyczny 

5. Poziom studiów:  I  

6. Rok studiów:  III 

7. Semestr:  I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 5 h wykładu  

9. Liczba punktów ECTS:  1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: dr Anna Podemska-Kałuża, podemska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy:  polski 

 

II. Informacje szczegółowe  

1. Cel (cele) modułu kształcenia: wprowadzenie w podstawowe zasady prawne obowiązujące w 

systemie oświaty i w praktyce zawodowej nauczyciela, rozwijanie świadomości prawnej studentów 

przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie prawa oświatowego, 

uświadamianie praw i obowiązków nauczyciela w zakresie wykonywanych obowiązków 

opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: brak 

wstępnych wymagań. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.  

 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów#   

PRA_01  wymienić najważniejsze akty prawne 
obowiązujące w systemie oświaty,  
określić, jakie aspekty działalności 
szkoły oraz zawodu nauczyciela i w 
jakim zakresie regulują. 

K_W20; K_W21 



PRA_02 wyjaśnić,  jaki jest status prawny 
nauczyciela i ucznia, na czym polegają  
prawa i obowiązki nauczyciela i 
wychowawcy oraz scharakteryzować 
ścieżkę rozwoju zawodowego 
nauczyciela stażysty w świetle 
obowiązującego prawa. 

K_W20; K_W21, K_U06, 
K_K07 

 PRA_03 scharakteryzować system zewnętrzny 
oceniania i egzaminowania oraz opisać 
kompetencje Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

K_W20; K_W21 

 

 

Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: PRAWNE ASPEKTY ZAWODU NAUCZYCIELA 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu#   

TK_01  

Podstawowe akty prawne i ich hierarchia 
(konstytucja, ustawa, uchwała, 
rozporządzenie), miejsce i znaczenie prawa 
oświatowego w systemie prawnym 
Rzeczypospolitej.  

PRA_01 

TK_02  

Organizacja systemu oświaty w RP,  
kompetencje ministra, kuratora, dyrektora, 
rady pedagogicznej i innych szkolnych 
organów samorządowych. Nadzór 
pedagogiczny.  

PRA_01, PRA_02, 
PRA_03. 

TK_03 

Uczeń w systemie oświaty: 
prawa i obowiązki.  
Obowiązek szkolny a obowiązek nauki. 
Status prawny nauczyciela i wychowawcy. 
Obowiązki opiekuńcze, wychowawcze i 
dydaktyczne nauczyciela. 

PRA_01, PRA_02 

TK_04 

Zasady zatrudniania i zwalniania 
nauczycieli. Odpowiedzialność prawna 
nauczyciela. Procedury awansowania 
nauczycieli. Zasady planowania rozwoju 
zawodowego nauczycieli. Regulacje prawne 
w zakresie nagradzania i karania 
nauczycieli.  

PRA_01, PRA_02.  

TK_05 
Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w 
świetle prawa. Kompetencje Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

PRA_01, PRA_02, 
PRA_03.  

 

 

Zalecana literatura: 

Wykład I (TK_01 - TK_02):  

Ustawa o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7.09.1991 z późniejszymi zmianami) 



 

Wykład II (TK_03 - TK_04):  

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenia:  

- o uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli [Dz.U.2004.260.2593];  

- o kryteriach i trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybie postępowania 

odwoławczego oraz składzie i sposobie powoływania zespołu oceniającego 

[Dz.U.2000.98.1066 ]; 

- o nadzorze pedagogicznym [Dz.U.2009.168.1324].  

 

Wykład III (TK_05):  

Rozporządzenie o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U.2007.83.562 z 

późniejszymi zmianami ]. 

 

Informacje dodatkowe  

 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć# 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia& 

PRA_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 
TK_04. 

Przedstawienie i omówienie 
aktów prawnych – 
wykład/prezentacja PP z 
elementami heurezy, analiza 
strukturalna podstawowych 
dokumentów prawa 
oświatowego.  

Samoocena 
studentów na 
podstawie 
rozwiązywanego 
testu zawartego w 
prezentacji PP. 

PRA_02 TK_04, TK_05 

Przedstawienie i omówienie 
aktów prawnych – 
wykład/prezentacja PP z 
elementami heurezy, analiza 
strukturalna, dyskusja. 

Analiza głosów w 
dyskusji, samoocena 
studentów na 
podstawie 
rozwiązywanego 
testu zawartego w 
prezentacji PP. 

PRA_03 TK_03, TK_04 

Przedstawienie i omówienie 
aktów prawnych – 
wykład/prezentacja PP z 
elementami heurezy i dyskusji, 
analiza przypadków.  

Analiza głosów w 
dyskusji, samoocena 
studentów na 
podstawie 
rozwiązywanego 
testu zawartego w 
prezentacji PP. 



 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 5 

Praca własna studenta#  

Praca własna studenta#  

SUMA GODZIN 5 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

0 
 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 

takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 

 

4. Kryteria oceniania: 

Ocenianie podsumowujące:  

Opanowanie treści i osiągnięcie efektów kształcenia będzie sprawdzane na zakończenie wykładu:  

test kontrolny.   

 


