SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Struktura systemu edukacji z elementami prawa oświatowego
Lp. Elementy składowe sylabusu

1. Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
2. prowadzącej przedmiot
3. Język przedmiotu
4. Rok studiów, semestr
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12.
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ćwiczenia
15 godz, w tym 8 godz on-line
 Celem zajęć jest:
 wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą struktury
i podstawowych zasad systemu oświaty w Polsce,
 zdobycie przez studentów umiejętności interpretowania i komentowania przepisów prawnych związanych z
organizacją systemu oświaty i zarządzaniem w oświacie oraz stosowania przepisów prawnych w praktyce
pedagogicznej,
 kształtowanie właściwości podmiotowych
niezbędnych w pracy oświatowej, takich jak
praworządność i przekonanie o możliwości stosowania
wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej
pedagoga. Pobudzenie zainteresowań i rozwiniecie
świadomości prawnej wśród studentów.
 Metody problemowe oraz e-learning

Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
Zaliczenie na podstawie zrealizowanych projektów w ramach e-learningu oraz
zaliczenia z przedmiotu, a także
obecności i aktywności na zajęciach ćwiczeniowych
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu
Treści merytoryczne
I. Podstawowe prawa i wolności człowieka w dziedzinie
przedmiotu oraz sposób ich

realizacji

13.

oświaty
 edukacja jako podstawowe prawo człowieka
 rola prawa w edukacji
 miejsce prawa oświatowego w systemie prawa w
Polsce
II. Ustawowe regulacje systemu oświaty w Polsce
Komentarz do ustaw kompetencyjnych, omówienie
zapisów ustawy o systemie oświaty:
 organizacja systemu oświaty, omówienie
podstawowych zagadnień ( art. 1-13 ustawy o systemie
oświaty)
III. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki (art. 14-20
ustawy o systemie oświaty),
 charakterystyka prawa do nauki i obowiązku szkolnego,
 rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
prawa do nauki,
IV. Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi (art.
21-32, 36- 44 ustawy o systemie oświaty)
 zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie
polityki oświatowej,
 zadania i kompetencje kuratora oświaty,
 rola i zadania dyrektora placówki publicznej,
 kompetencje i rola rady pedagogicznej w placówce
oświatowej.
V. Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi w
Polsce (art. 32a-35 ustawy o systemie oświaty).
VI. Szkoły i placówki niepubliczne jako element systemu
oświaty (art. 82-90 ustawy o systemie oświaty)
VII. Szkolnictwo zawodowe jako element systemu oświaty
VIII. Rozwój
zawodowy
nauczyciela
warunkiem
nowoczesnej edukacji,
IX. Prawo do nauki mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce.
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