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Pani 
Iga Kazimierczyk 
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Szanowna Pani,  

w odpowiedzi na wniosek z 31 marca br. o redukcję zakresu podstaw programowych  
w klasach 4-8 szkoły podstawowej, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.  

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej1 została 
przygotowana przez zespół ekspertów w taki sposób, aby realizacja ustalonych w niej 
treści nauczania (wymagań szczegółowych) nie wypełniała całości czasu 
przewidzianego w ramowym planie nauczania na zajęcia w danej klasie.  
W konstruowaniu, doborze i ustaleniu zakresu wymagań przyjęto założenie, że 
realizacja podstawy programowej poszczególnych przedmiotów wymaga ok. 80% liczby 
godzin tych zajęć, co sprzyja większej samodzielności nauczyciela w doborze tematyki 
zajęć oraz pozwala na stosowanie w nauczaniu aktywnych i angażujących uczniów 
metod uczenia się (projekty edukacyjne, praca zespołowa, itd.). 
 
W bieżącym roku szkolnym zmiany programowe objęły już wszystkie klasy szkoły 
podstawowej, co pozwala na przeprowadzenie analizy funkcjonowania nowej podstawy 
w praktyce szkolnej i wskazanie obszarów i kierunku jej ewentualnej modyfikacji.  
 
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi już prace nad 
przeglądem podstawy programowej dla szkoły podstawowej, i dokonując tej analizy 
będziemy mieć na uwadze również przygotowane przez Państwa propozycje zmian 
(redukcji treści szczegółowych lub ich modyfikacji), dotyczące języka polskiego, biologii 
i fizyki.  
 
 
               Z wyrazami szacunku   

 

 
1 Rozporządzenie MEN 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, ze zm.) 
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