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W SP 99 - po nowemu 

Zmiany w Szkole Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu 

od 1 września 2017 r. 

 

 

 

Jak powszechnie wiadomo, nic nie jest tak pewne w polskiej edukacji, jak zmiany. 

Od 1 września 2017 r. ich obecność dotyczy niemal każdego obszaru funkcjonowania 

szkół podstawowych – także Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we 

Wrocławiu. 

Poniżej – przegląd najważniejszych zmian w polskiej edukacji publicznej. 

 

Nauka – jak zawsze  - obowiązkowa 

W Polsce obowiązkowa nauka trwa od 7 do 18 lat. 

 

Rejonizacja po staremu 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach i systemach edukacyjnych, 

również dziś obowiązuje rejonizacja. Sprowadza się ona do wytyczenia konkretnych 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto. We 

Wrocławiu jest 80 publicznych podstawówek. W zdecydowanej większości kształcą się 

w nich uczniowie z rejonu (o ile ich rodzice nie postanowią inaczej). To dlatego 

uczniowie SP 99 są związani z Księżem. 

 

Zerówka w przedszkolach lub w szkołach 

Wychowanie przedszkolne (określane jako „zerówka”) może być realizowane w 

przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach 

podstawowych. Wybór pierwszego miejsca edukacji należy dziś do rodziców -

prawnych opiekunów - sześciolatka (jeśli dziecko nie uczestniczyło w wychowaniu 

przedszkolnym, musi posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej). 

 

dłuzsza nauka w szkołach podstawowych 

Najbardziej odczuwalna zmiana to wydłużenie procesu edukacji w szkole podstawowej  

z 6 do 8 lat. 

Dla nastolatka oznacza ona o 2 lata dłuższe funkcjonowanie w tym samym środowisku 

szkolnym i rówieśniczym, a tym samym - dłuższą współpracę z dobrze znanymi 

osobami: wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, 

logopedą itd. 

Wzrost liczby uczniów jest jednoznaczny z większą liczbę oddziałów, czyli klas. 

Zapewnienie miejsca do nauki większej liczbie podopiecznych SP 99 (obecnie ponad 

500) i zwiększonej liczby oddziałów (27) wpłynęły na wydłużenie czasu pracy 

wszystkich uczniów i pracowników. 
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Więcej przedmiotów 

Oferta przedmiotów w klasach VII i VIII została wzbogacona o: biologię, geografię, 

chemię i fizykę, co wiązało się z zatrudnieniem nauczycieli nowych specjalności i – jak 

łatwo się domyślić - podniesieniem poziomu nauczania w starszych klasach.  

 

Nauka 2 języków obcych 

W Szkole Podstawowej nr 99 obowiązuje nauka dwóch języków obcych: angielskiego 

(począwszy od klasy IV do VIII) i hiszpańskiego (począwszy od klasy VII do VIII) w 

wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do nauki języka angielskiego nie trzeba dziś 

nikogo przekonywać. A o wyborze języka hiszpańskiego zadecydowali rodzice 

uczniów SP 99 w szkolnym referendum (przeprowadzonym w ubiegłym roku szkolnym 

– 2016/2017). 

 

Swobodny dostęp do nieodpłatnych  podręczników 

Każdy uczeń podstawówki ma prawo do korzystania z nieodpłatnych podręczników i 

ćwiczeń. Wypożyczone z biblioteki podręczniki szkolne są własnością SP 99, co 

oznacza, że użytkownik, czyli uczeń ma je obowiązek szanować, a z końcem roku 

szkolnego zwrócić, by mogły być źródłem wiedzy dla pokoleń. 

 

Egzamin zewnętrzny w VIII klasie 

Zewnętrzny sprawdzian Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w klasie VI został 

zastąpiony egzaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w klasie VIII. 

Uczniowie uczący się w roku szkolnym 2017/2018 klasach IV będą na egzaminie w 

klasie VIII zdawać aż 4 przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematykę 

oraz jeden wybrany przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. 

W okresie przejściowym, tj. w latach szkolnych 2018/19 – 2020/21, egzamin 

ósmoklasisty będzie obejmował tylko 3 przedmioty: język polski, język obcy 

nowożytny i matematykę. 

 

Znaczenie egzaminu zewnętrznego w VIII klasie 

Podobnie jak w przypadku dotychczasowego sprawdzianu szóstoklasisty wynik z 

egzaminu będzie jednym z kryteriów przyjęcia do liceum, technikum lub szkoły 

branżowej I stopnia. Poza nimi będą brane pod uwagę: wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły. 

Ponadto kryterium przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej będą tez wyniki nauczania 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (z wyróżnieniem lub bez 

wyróżnienia); a także szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie. 

 

Dalsza edukacja po nowemu 

Proces wygaszania gimnazjów i ich stopniowa likwidacja oznaczają, że po zakończeniu 

nauki w ośmioletniej Szkole Podstawowej nr 99 jej absolwenci będą kontynuować 

edukację w szkołach branżowych I stopnia (kilkuletnich), liceach ogólnokształcących 

(czteroletnich) lub technikach (pięcioletnich). 

           Anna Smolińska 


