
 

 

NSP nr 47 zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. 

 

Szanowni Państwo Rodzice NSP nr 47, a w szczególności Państwo Rodzice 

przyszłorocznych klas czwartych i siódmych, 

 

11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwa dokumenty regulujące system oświaty             

w Polsce; ustawa wprowadzająca nowe prawo oświatowe i ustawa prawo oświatowe ( Dz. 

U. z 2017 r. nr 59 i 60). Na mocy ww. aktów prawnych w NSP nr 47 powstaną klasy 

siódme, a w roku szkolnym 2018/19 klasy ósme. 

 

W świetle obowiązującego prawa NSP nr 47 musi zostać ponownie zarejestrowana jako 

placówka niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem rejestrującym jest 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy, a rejestr prowadzi Biuro Edukacji m.st. Warszawy. 

Termin powtórnej rejestracji upływa 30 czerwca 2017 r. Interpretując przepisy, które już się 

ukazały reforma programowa i godzinowa, obejmie przyszłoroczne klasy pierwsze, 

czwarte i siódme, pozostałe będą pracować na dotychczasowych zasadach. 

 

W sprawie organizacji przyszłorocznych klas siódmych i czwartych nie ukazały się jeszcze 

akty wykonawcze. Ramowy plan nauczania i podstawa programowa nadal są w projekcie. 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl oba dokumenty maja status 

będących w konsultacji. 

 

KLASY CZWARTE 

Robiąc estymację organizacji szkoły podstawowej na podstawie ww. projektów, w klasie 

czwartej liczba godzin nie zmieni się w sposób znaczący w stosunku do tej, która 

zwyczajowo jest przyjęta w Primusie. Mogą zmienić się treści programowe, w związku ze 

zmianą podstawy programowej dla klas IV. Wybór programów nauczania zawierających 

nową podstawę programową i dostosowanie programów własnych szkoły zazwyczaj jest 

dokonywany przez nauczycieli do końca maja, a zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

Pociąga to za sobą sporządzenie listy podręczników.  

Pragnę przypomnieć, że ramowy plan nauczania MEN określa minimalną liczbę godzin, 

szkoły niepubliczne mają obowiązek ją realizować, ale zawsze mogą dodać więcej. 

 

http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/


KLASY SIÓDME 

W klasach siódmych pojawiają się nowe przedmioty tj.: geografia, chemia, fizyka, 

biologia. Przedmioty te obejmą nauczyciele naszego gimnazjum, z którymi odbyły się 

już rozmowy rekrutacyjne. Ponadto polonista uczący obecnie w NG nr 9 zadeklarował 

objęcie dwóch przyszłorocznych klas w NSP nr 47, w niepełnym wymiarze godzin                          

i nauczyciel matematyki z uprawnieniami do dwujęzyczności, w pełnym wymiarze godzin.              

W świetle powyższych ustaleń zatrudnienie nauczycieli z zewnątrz będzie miało charakter 

uzupełniający. 

 

PROGRAMY w klasach czwartych i siódmych 

Obecnie szkoła prowadzi trzy programy własne, których autorami są nauczyciele naszej 

szkoły:  

● program nauczania języka angielskiego,  

● program nauczania języka hiszpańskiego,  

● program wychowania fizycznego z uwzględnieniem czterech dyscyplin do wyboru             

na dwóch godzinach tygodniowo ( tenis stołowy, ziemny, basen, gry zespołowe).  

 

Po ukazaniu się w aktach wykonawczych nowej podstawy programowej programy te będą 

modyfikowane. 

 

W bieżącym roku szkolnym, w każdej z klas IV – VI, średnio jeden raz w tygodniu 

odbywa się godzina zajęć w systemie dwujęzycznym. Innowacja ta obejmowała takie 

przedmioty jak: matematyka, przyroda, historia. Jest to swego rodzaju pilotaż programowy, 

który spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów. 

 

Ustawodawca możliwość utworzenia klasy dwujęzycznej stwarza dopiero od klasy siódmej. 

Do stworzenia takiej klasy potrzebny jest program nauczania języka angielskiego 

obejmujący sześć godzin lekcyjnych tygodniowo z uwzględnieniem integracji przedmiotowo 

– językowej oraz programy dla poszczególnych przedmiotów nauczanych dwujęzycznie,                

w naszej szkole to przyroda/biologia, historia, matematyka, w przyszłości geografia.  

 

Z racji braku wspomnianych wcześniej aktów wykonawczych i konieczności 

powtórnej rejestracji szkoły, utworzenie w przyszłym roku szkolnym klasy 

dwujęzycznej jest niemożliwe, ponieważ program powinien być napisany i zatwierdzony 

jeszcze przed ewentualna rekrutacją do tego typu klasy, a jej należałoby dokonać najpóźniej 

w marcu. Nie możemy zatwierdzić programu zgodnie z przepisami, których jeszcze nie ma. 



Niemniej jednak, zajęcia dwujęzyczne będą odbywać się we wszystkich klasach 

siódmych, (i nie tylko, również w pozostałych klasach czwartych i piątych) jako 

wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego, w liczbie godzin większej niż w bieżącym 

roku szkolnym. 

 

● Dodatkowo planujemy dla uczniów, którzy myślą o zdawaniu w przyszłości do klas 

lingwistycznych i dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego wsparcie w postaci 

zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu, podobnie jak i dla tych 

uczniów, którzy będą kandydowali do klas licealnych o innych profilach. 

 

Mam nadzieję, że tak często wspominane w tym piśmie, akty wykonawcze pojawią się już 

niedługo. Bez nich trudno precyzyjnie zaplanować przyszły rok szkolny. Zamierzam 

przystąpić do organizacji roku szkolnego 2017/18 w drugiej połowie lutego,                          

tj. podczas trwania ferii zimowych naszych uczniów. 

 

W sprawach organizacyjnych jest już jasne, że uczniowie przyszłorocznych klas siódmych 

pozostaną w tych samych zespołach klasowych, z wzbogaceniem ich obsady o dwóch 

uczniów z zewnątrz, na co pozwala Statut NSP, a zmiany nauczycieli uczących w klasach 

siódmych, będą miały charakter zmian wynikających z decyzji dyrektora szkoły lub 

zawodowych i osobistych planów nauczycieli. Nie będą miały charakteru systemowego. 

 

Jednakże główne drogi rozwoju szkół Fundacji Primus zostały już wytyczone przez Zarząd 

Fundacji. Zamiast naszego gimnazjum, którego wygaszanie jest dla nas wszystkich przykrą 

koniecznością, została opracowana koncepcja otwarcia liceum ogólnokształcącego.  

 

Na prezentację dalszych dróg rozwoju szkoły podstawowej zapraszam Państwa w 

dniu 03.02.2017 roku o godzinie 17.30 w bibliotece szkolnej. 

 

Z poważaniem 

Katarzyna Pluta 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 


