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Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane
Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia
tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Ministra
Edukacji i Nauki.

13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających
rozporządzenia w sprawie:

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej1.
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;
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,2.
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 3.

Zmiany dotyczą:

wykazu lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia – obowiązują od 11.
września 2021 r.;
wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego2.
technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie
rozszerzonym  – zmiana wejdzie w życie 1 września 2023 r.;
warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – zmiana3.
obowiązuje od 1 września 2021 r.

Najważniejsze zmiany – lektury

Zmieniony wykaz lektur będzie obowiązywał od 1 września 2021 r. na wszystkich etapach
kształcenia, tj.: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI oraz VII i VIII szkoły
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podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej –
propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania) i polegają na zaproponowaniu
 takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory
edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu
(konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową
utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych
ozdobników). 

Zestawienie zmian w liście lektur 

Pełne zestawienie zmian w liście lektur można znaleźć w załączniku do komunikatu. 

Dodatkowo dla nauczycieli języka polskiego zostanie przygotowany i opublikowany (z końcem
sierpnia br.) na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji komentarz dydaktyczny do
zmian na liście lektur w szkole podstawowej (na I i II etapie edukacyjnym) i w szkołach
ponadpodstawowych. 

Podstawa programowa przedmiotu historia tańca

W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia została ustalona podstawa
programowa przedmiotu historia tańca jako jednego z przedmiotów, które mogą być
realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Szkoły będą
mogły uwzględnić w planie nauczania zajęcia z tego przedmiotu od roku szkolnego 2023/2024.

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania
dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Warunki i sposób realizacji przedmiotu wychowanie do
życia w rodzinie

Zmiana obowiązująca od 1 września 2021 r. polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć
wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie
nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast
dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one
na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami  w szkole
z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same
warunki pracy jak mają inni nauczyciele.  

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą
jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach. 
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