
System edukacji w Polsce 

Edukacja to ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie 

określonych cech i umiejętności.  

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów działalności władz zarówno w skali państwowej, jak 

i europejskiej.  

System edukacji dzieci i młodzieży opiera się głównie na działalności szkół. Każda z nich pełni ważne funkcje w 
życiu.  

 Funkcja kształcąca (dydaktyczna) –jej celem jest przekazywanie wiedzy, uczeniu umiejętności oraz 
rozwijaniu racjonalnego i logicznego myślenia, sposobu postrzegania świata, który w przyszłości umożliwi 
uczniom podjęcie pracy. 

 Funkcja wychowawcza (pedagogiczna) obejmuje kształtowania dobrych postaw i wszechstronne 
przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie ( powinna uczyć obowiązkowości, organizowania 
własnego czasu i dokładności w wykonywaniu zadań, wpajać poczucie  odpowiedzialności oraz szacunek 
dla innych ludzi i dobra wspólnego). 

 Funkcja opiekuńcza dotyczy wspomagania rozwoju młodego człowieka poprzez zaspakajanie jego potrzeb i 
tworzenia odpowiednich warunków do nauki (np. wyrównywanie szans, pomoc dla uczniów znajdujących 
się w trudnej sytuacji) 

 Funkcja kulturowa-polega na tym, że szkoła uświadamia uczniom istnienie wartości i norm obwiązujących 
w kulturze, w której żyją (np. uczy ich zasad zachowania się w miejscach publicznych, dzięki czemu młodzi 
ludzie będą właściwe funkcjonować w życiu społecznym jako dorośli ludzie). 

 

Zad.1  Chciałabym poznać Twoje zdanie na temat tego, która z funkcji realizowanych przez szkołę 

wydaje Ci się najważniejsza, a może wszystkie? Uzasadnij swoją odpowiedź  ( zapisz ją zeszycie 

przedmiotowym, zrób zdjęcie i prześlij do mnie za pomocą komunikatora Messenger) 

 

 



Schemat przedstawia nowy model szkolnictwa, który się obecnie kształtuje. Nie zawiera istniejących 

wciąż liceów i techników, do których uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazja. Ten system 

powoli wygasa. 

Możliwość uczenia się i doskonalenia własnych umiejętności to dziś najlepszy sposób na odniesienie 
sukcesu zawodowego. Obecnie rośnie znaczenie edukacji ustawicznej, czyli uczenia się przez całe 
życie. W różnych kursach i szkoleniach, kołach zainteresowań itp. mogą uczestniczyć osoby w 
każdym wieku. Takie doszkalanie się staje się wręcz obowiązkiem dla tych, którzy rozsądnie myślą o 
swojej przyszłości.  

Zad. 2 Czy kształcenie ustawiczne wydaje Ci się konieczne, by odnieść sukces zawodowy? Uzasadnij 

swoją odpowiedź. 

Zad.3 Jakie są Twoje obowiązki, jako ucznia ? 

Zad.4  Jakie mogą być konsekwencje niedopełniania obowiązków szkolnych? 

 Zad.5*  Na podstawie dostępnych źródeł wskaż główne zadania MEN ( Ministerstwa Edukacji 

Narodowej) 


