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1.
R OZ POR ZĄD ZE NI E
Minisira

Oświaty

z dnia £5 maja 1945 r. (Nr II 27/45 N)
o powołaniu Państwowych Komisji Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnych dla kandydatów do szkól wyższych f zakładów
kształcenia nauczycieli.

Celem możliwie szybkiego wyrównania strat jakie
niemiecki okupant zadał narodowi polskiemu przez
sześcioletnią przerwę w nauczaniu;
celem umożliwienia dalszego kształcenia się taj
młodzieży, która w najtrudniejszych warunkach oku
pacji uczyła się w tajnych lub póltajnych szkołach,
kompletach lub drogą samokształcenia, bądź też w le
galnych okupacyjnych szkołach zawodowych, nie uzy
skując formalnych uprawnień do studiów wyższych;
dla zapewnienia szkołom wyższym normalnego do
pływu młodzieży — zarządzam na podstawie art. 1
ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz,
304} oraz art. 52 ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o ustroju szkolnictwa (Dz, U. R. P. Ńr 38, poz, 389),
co następuje:
§ 1* Powołuje się w siedzibach Kuratoriów Okrę
gów Szkolnych oraz w miastach: Częstochowa, Ra
dom, Tarnów i Bydgoszcz Państwowe Komisje Weryfikdcyj no-Kwalifikacyjne.
§
Zadaniem Komisyj jest: wydawanie — na
podstawie przedłożonych przez kandydatów dowo
dów, bądź też na podstawie przeprowadzonych

uproszczonych egzaminów — zaświadczeń uprawnia
jących do przyjęcia:
.a) na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych,
b) na wstępny rok studiów ustanowiony osobnym
przepisem,
c) do zakładów kształcenia nauczycieli, na kursy
nauczycielskie i inne kursy specjalne.
Prawo do ubiegania się o uzyskanie wymienionych
zaświadczeń mają .osoby, które ukończyły 18 a nie
przekroczyły 30 roku życia.
§ 3. Komisje będą działały do dnia 15 lipca
1946 r. w trzech kadencjach: pierwsza kadencja trwać
będzie od dnia 15 czerwca do dnia 15 września
1945 r.; druga kadencja od dnia 1 stycznia do dnia 31
stycznia 1946 r.; trzecia kadencja od dnia 15 maja
do dnia 15 lipca 1946 r.
§ 4. Skfad Komisyj i tryb postępowania określa
regulamin ogłoszony jako załącznik do niniejszego
rozporządzenia.
§ £• Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Oświaty:
Dr St. Skrzeszewski.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Oświaty
z dnia 25 maja 1945 r. (Nt II 27/45/N.)

Regulamin
Państwowych Komisji Weryiikacyjno - Kwalifikacyjnych dla kandydatów do szkól wyższych.

§ 1. Przewodniczącego Państwowej Komisji Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnej mianuje Minister na
wnfosek Kuratora Okręgu Szkolnego, Przewodniczący
w porozumieniu z kuratorem powołuje członków ko
misji w liczbie 5 — 7 osób oraz 3 — 5 zastępców. Prze
wodniczący może ponadto powoływać egzaminatorów
w miarę potrzeby, przy czym dodatkowo powołani
egzaminatorzy nie wchodzą w skład Koirisji.
§ 2. Uchwały Komisji są prawomocne przy obec
ności co najmniej 2/3 członków Komisji, Uchwały za
padają większością głosów obecnych członków. W ra
zie równości głosów decyduje przewodniczący.
§ 3. Kandydaci, którzy ukończyli 18 a nie prze
kroczyli 30 roku życia zwracają się z podaniem do
Kuratorium Okręgu Szkolnego lub do inspektoratu, na
terenie którego mieszkają.
Do podania wińni dołączyć:
a) własnoręcznie napisany życiorys ze szczegól
nym uwzględnieniem przebiegu nauki szkolnej
i pracy samokształceniowej, wraz z dołączo

nym wykazem przestudiowanych książek (ew.
wyszczególnieniem podręczników),
b) metrykę urodzenia lub dokument zastępczy,
c) dokumenty szkolne lub tajnego nauczania,
d) zaświadczenie gminnej lub miejskiej Rady Na
rodowej, bądź władz bezpieczeństwa publicz
nego o nienagannym prowadzeniu się
t
W podaniu należy wymienić jaki kierutiek studiów
zamierza kandydat wybrać.
Podania mogą być opiniowane przez organizacje
społeczne albo związki młodzieży, do których kandy
dat należy, względnie ź którymi współpracował
w okresie okupacji.
§ 4. Podania wpływające do inspektorów winny
być bezzwłocznie przekazane właściwemu Kuratorium
Okręgu Szkolnego. Wszystkie nadsyłane podania Ku
ratorium przekazuje z kolei Komisji WeryfikacyjnoKwalifikacyjnej, która na podstawie egzaminu bądź
dowodów wydaje zaświadczenie tvpu „a‘\ ,,o" lub Mę’‘,
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- §.& Egzaminy odbywają się w okresach kadencji giego przedmiotu kandydat może być dopuszczony do
określonych rozporządzeniem.Ministra. O termmie eg egzaminu ustnego, z tym, że- zdawał będzie egzamin
ustny z tego przedmiotu.
zaminu Komisja zawiadamia kandydata pisemnie.
, § 10. Egzamin ustny zmierzać powinien do zba
§ 6. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny obejmuje język polski i matematy dania stopnia wykształcenia ogólnego i rozwoju umy
kę. Kandydaci, zamierzający studiować przedmioty słowego kandydata, pod kątem nieodzownych wyma
humanistyczne, mogą składać egzamin pisemny za--, gań dalszej nauki. Należy w miarę możności uwzględ
miast z matematyki—z historii lub języka obcego (no nić ewentualne braki, które kandydat będzie mógł
uzupełnić w toku studiów, zwłaszcza w przedmiotach, »
wożytnego lub starożytnego).
Egzamin ustny obejmuje: a) język polski z histo które nie będą podstawą wybranej przez kandydata
rią'literatury polskiej, b) historię Polski z geografią specjalności w szkole wyższej.
Egzamin ustny ze wszystkich przedmiotów nie mo
z uwzględnieniem najważniejszych okresów dziejów
powszechnych, c) matematykę. Ponadto zależnie od że trwać dłużej niż 2 godziny.
kirfunku studiów obranych przez kandydata jeden
§ 11. Kandydat zdał egzamin, jeżeli ze wszyst
z nast. przedmiotów: fizykę, chemię, biologię z zoolo kich przedmiotów uzyskał oceny co najmniej dosta
gią, język obcy nowożytny lub starożytny (który kan teczne.
dydat chce obrać jako przedmiot studiów w szkole
§ 12. Kandydat, który zdał egzamin, otrzymuje
wyższej).
zaświadczenie typu ,,a", „b“ lub „c“ , podpisane przez
§ 7. Egzamin pisemny z języka polskiego polega przewodniczącego i członków Komisji Weryfikacyjnona opracowaniu przez kandydata jednegp z trzech da Kwalifikacyjnej i opatrzone pieczęcią Kuratorium
nych do wyboru tematów.
Okręgu Szkolnego,
Ma on na celu stwierdzenie opanowania języka
Wzór zaświadczeń typu „a", ,,bMi „c ‘ załącza siępolskiego w piśmie w stopniu niezbędnym dla logicz
§ 13. Z czynności Komisji Weryfikacyjno-Kwalinego i jasnego wyrażania myśli. Dlatego tematy mogą fikacyjnej spisuj'e się protokół, według załączonego
być dowolne, niekoniecznie związane z literaturą wzoru. Protokół z przebiegu egzaminów pisemnych
i historią.
t
i ustnych spisuje się według wzoru załączonego do
Egzamin pisemny z matematyki polega na opra regulaminu egzaminu dojrzałości liceum ogólnokształ
cowaniu jednegó tematu z algebry, a drugiego z geo cącego dla eksternów (Dz. Urz, Min. W. R. i O. P.
metrii.
z 1939 r. Nr 2, poz. 32) względnie do regulaminu eg
zaminu dojrzałości dla eksternów w liceach zawodo
§ 8. Tematy ustala Przewodniczący Komisji,
Na egzamin pisemny z języka polskiego przezna wych (Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. z 1939 r. Nr 3,
poz. 85} ze zmianami, wynikającymi z regulaminu
cza się 5 godzin a z matematyki 3 godziny.
niniejszego.
Sposób przeprowadzenia egzaminii pisemnego mu
§ 14. Kuratoria Okręgów Szkolnych przesyłać bę
si być zgodny z regulaminem egzaminu dojrzałości
dą
do Ministerstwa Oświaty miesięczne liczbowe ze
liceum ogólnokształcącego dla eksternów (Dz. Urz.
Min. W. R. i O. P. z 1939 r. Nr 2, poz. 32), względ stawienia, według następującego schematu:
a) ilość zgłaszających się kandydatów,
nie z. regulaminem egzaminu dojrzałości dla ekster
nów w liceach zawodowych (Dz. Urz. Min. W. R.
b) ilość zdających egzamin,
i 0 . P, z 1939 r. Nr 3, poż. 85) ze zmianami wynika
c) ilość kandydatów, którzy złożyli egzamin z wy
jącymi z regulaminu niniejszego,
nikiem pomyślnym, wraz ze specyfikacją we
§
Do egzaminu ustnego może być dopuszczony
dług kierunku wybranych studiów.
kandydat, który otrzymał ocenę co najmniej dosta
Minister Oświaty:
teczną z wypracowania z j ęzyka polskiego. Przy niedo
statecznej ocenie z wypracowania pisemnego z dru
Dr St. Skrzeszewski
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PROTOKOŁ
P ań stw ow ej K om isji W ery fik a cy jn o -K w a lifik a cy jn e j dla kandydatów
*dó szk ół w yższych i zak ładów k ształcen ia n a u czy cieli

nazwisko i imię

a)

urodzon..... dnia........................................
w , .................... .........................., powiat.
przedłożył następujące dokumenty:

19

r.

1. ....... ;....................•...............................
2 ........................:.................... !.................

b)

5.
zdał egzaminy uproszczone z następujących przedmiotów:
1.

pisemny
ustny....

.

2

3.
4.
5.
Na podstawie:
a) przedłożonych, dokumentów uznanych za wiarygodne,
b) egzaminu uproszczonego, —
^ Komisja Weryfikacyjno-Kwalifikacyjna postanowiła wydać kandydatowi
zaświadczenie Nr................. uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na

, dnia

.1 9

r.

Przewodniczący Państwowej Komisji
Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnej

Członkowie Państwowej Komisji
Weryfikacyjno - Kwalifikacyjnej

Wzór a

ZAŚWIADCZENIE

nazwisko i imię

urodzon........dnia.................. ............... 19........ r. w ......... ...... .................. ......
p ow iat............... .................................................................................... .....................
na podstaw ie.......................................................................................... ..................
w myśl § 2 lita ) rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 maja-1945 r.
(Nr II 27/45 N), uzyskał prawo wstępu na pierwszy rok studiów w szkołach
wyższych na wydziale.................... ............
.........
.......................................... ....... , dnia.............. .................. 1 9 ....... r.
Nr ................
Członkowie Komisji
W eryfikacyjno-Kwalifikacy jnej

Przewodniczący Komisji
Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnej
(Pieczęć Kuratorium^
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Wzór b

ZAŚWIADCZENIE

«

nazwisko i imię

urodzon........ dnia

19....... r. w...............................................

powiat....... ..................................................................................................................
na podstaw ie.............................................
w myśl § 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 maja }945 r.
' (Nr II 27/45 N), uzyskał prawo wstępu na wstępny rok studiów w szkołach
wyższych, na wydziale ...........................................................................................
.................................................., dnia................................. 19....... r.
Nr ................
Członkowie Komisji
W ery fikacyj no-Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Komisji
W ery fikacyj no-Kwalifikacyjnej
(Pieczęć Kuratorium)

Wzór c

ZAŚWIADCZENIE

nazwisko i imię

urodzon........ dnia................................. 1 9 ........r. w .........................

................

pow iat............................. ................................................................................. ...........
*

na podstawie................................................................................. ...........................
w myśl § 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1945 r.
(Nr II 27/45 NJ uzyskał prawo wstępu..........................................

.............

...................................................... , dnia....... ............................ 19......... r.
N r.................
Członkowie Komisji
Weryfikacyjno - Kwalifikacyjnej

Przewodnicząćy Komisji
Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnej
(P ie c z ę ć Kuratorium )
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Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra Oświaty

z dnia 31 stycznia 1945 r. (Nr II Sr-663/45)
w sprawie nauczania języka niemieckiego
Podręczniki językaf niemieckiego dla gimnazjum i li
ceum obowiązujące dotąd w szkole, napisane i wydane
w latach 1934-39, cechuje bardzie; niż pozytywny stosunek
do Niemiec,%żywa sympatia dla Trzeciej Rzeszy, a czę
sto — wręcz tendencja prohitlerowska. Dotyczy to pod
ręczników wszystkich autorów, więc: Dewitzowej i współ
autorów, Łempickiego i Elgerta i Pipreka, przy czym naj
bardziej tendencyjne i prohitlerowskie są podręczniki
Pipreka.
Wobec powyższego, a także wobec narzucenia pro
gramu do nauki języka niemieckiego w gimnazjum, zwła
szcza
klasie IV i w liceum ogólnokształcącym elemen
tami propagandy hitlerowskiej, służącej celom hitlerow
skiej agentury przed 1939 r. i absolutnie niedopuszczalnej
w szkole polskiej, zarządzam co następuje:
I. W zakresie programów.
1) Do chwili wydania nowych programów do nau
czania języka niemieckiego program dla klasy IV gim
nazjum ogólnokształcącego otrzymuje brzmienie nastę
pujące :
„Materiał rzeczowy.
Opowiadania, żywe opisy, barwne obrazy i sceny ilu
strujące życie Niemiec".
Materiał gramatyczny bez zmian.
2) Program języka niemieckiego dla liceum ogólno
kształcącego, humanistycznego, klasycznego, matematyczno-fizycznego i przyrodniczego otrzymuje brzmienie na
stępujące :
Klasa I.
„A. Życie i kultura niemiecka.
Wybrane momenty z życia i kultury niemieckiej od
czasów najdawniejszych aż do końca XVIII wieku".
B. Język — bez zmian.
C. ćwiczenia w mówieniu i pisaniu — bez zmian.
Klasa II.
„A. Życie i kultura niemiecka.
Wybrane momenty z życia i kultury niemieckiej p o
cząwszy od wieku XIX".
B. Język — bez zmian.
C. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu — bez zmian.
II. W zakresie podręczników.
W odniesieniu do poszczególnych podręczników,
3) Wycofuje się z użycia wszystkie podręczniki Jana
Pipreka dla gimnazjum i liceum.
4) Przy korzystaniu z innych podręczników dla nauki
języka niemieckiego, używanych w szkole przed 1 wrze
śnia 1939 i pozostających w użyciu do czasu wydania no
wych podręczników, należy ściśle przestrzegać następują
cych wskazówek:
W klasie I gimnazjalnej.

Z podręcznika: „W ir lemen deutsch", autorzy: Dewitzowa i Kern, poleca się nie przerabiać czytanek:
Karl schreibt den ersten deuschen Brief (str. 21),
Fahrt durch Oesterreich (str. 34),

Oben auf dem Kahlenberg (str. 53).
Z podręcznika „Deutsch", autorzy: Łempicki i Elgert,
poleca się opuścić cały rozdział VIII „Die Grenzlandfahrt".
W klasie U gimnazjalnej:

Z podręcznika: „Wir sprechen deutsch4', autorzy:
Dewitzowa, Kern i Żółtowska, nie należy przerabiać grupy
czytanek pod zbiorowym tytułem:
Jungen wandem zum Htmalaya (str. 55),
Auf rlach Australien (str. 121).
Z podręcznika „Deutsch", autorzy Łempicki i Elgert,
nie należy przerabiać następujących czytanek 1 wierszy:
In Garmisch-Partenkirchen,
Auf der Zugspitze,
Der Arbeitsdienst,
Soldaten der Arbeit,
Marschlied,
Kameradschaft,
Im Maedchenhelm,
In Frankfurt am Maln,
An der Ruhr,
Der Generaldirektor,
Die Arbeit beginnt,
Ade, du schoener Schwarzwald I,
Eine Entdeckung,
Die Lufthansa,
Die Maifeier,
Der Vorbeimarsch,
Der Gefangene von Magdeburg.
W klasie II gimnazjalnej.

Z podręczników: „Zum schaffenden Menschen Im
deutschen Lande", autorzy: Dewitzowa I Żółtowska, pole
ca się nie przerabiać tzytanek i wierszy:
flauruck — Arbeltsmann,
Wir sind die Jugend,
Hei,' es gibt frel,
Der Schmidt^ von Juterborg,
Auf ins Land der Volkspoesie (cykl czytanek).
Im Extrazug nach Muenster,
Rozdział: Menschen von Jieute, Strassen fur morgen
(cały), '
Wie der Rundfunk-Wettbewerb den Schulerbriefwechsel belebt hat,
Rozdział: Maschinen, Maschinen — und doch Seele
(cały za wyjątkiem wiersza Goethe'go: „Gefunden"),
Z podręcznika „Deutsch", autorzy: Łempicki i Elgert,
poleca się nie przerabiać działu anegdot historycznych.
W klasie IV gimnazjalnej.

Z podręcznika: „Menschen und Staaten schafen und
wirken", autorzy:*.Dewitzowa i Żółtowska, poleca się nie
przerabiać materiałów następujących:.
Rozdział 1: „V on dem Fest der Olympiade In <Ien
Alltag (cały z wyjątkiem czytanki: Olympische Spiele ein
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geschichłlicher Uberblick oraz czterech końcowych utwo
rów poetyckich Schillera, Uhlanda, Branda i Wildenbrucha).
Rozdział II: Madei im Landjahr (cały z wyjątkiem
czytanki: Aus Truden Tagebuch i ballady Goethego: der
Schatzgraber).
Rozdział III: Soldaten der blitzenden Spaten (cały),
Friedrich der Grosse wahrend eines Man6vers, autor: Bru
no Frank.
Rozdział V I: Alte Streitigkeiten, neue Hntwicklungen
(cały z wyjątkiem wiersza: Die Ietzten żehn vom 4 Regi
ment i czytanki: Der Zusammenbruch).
Z rozdziału VII: Mit Siebenmeilenstifeln durch Deut
schland uwzględnić jedynie' czytanki dotyczące środko
wych i południowych Niemiec oraz poezje Heine‘go Die
Nordsee, Die Harzreise.
Rozdział VIII: Alles fur das Vołk (cały z wyjątkiem
wierszy: Gebet i Ąrbeit).
Z podręcznika „Deutsch", autorzy: Łempicki i Elgert,
polecą się nie przerabiać czytanek:
Das neue Osterreich,
Der Osterreicher,
Der Schuler Hitler.
Rozdział III: Deutschlands Ringen um Rohestoffe (ca
ły z wyjątkiem wiersza: Ehre der Arbeit, autor: Freiligrath).
\
Rozdział IV: Unter dem Zeichen der Verkehrs (cały
z wyjątkiem ballady Goethego: Der Schatzgraber).
Rozdział V : Volk und Gemeinschaft (cały).
Rozdjał VI: Volk und Raum (cały).
Rozdział VII: Deutschland Weg (cały).
Das Segelschiff ais Kreuze, część I i II.
Anegdoten (cały d^Jał).
W liceum poleca się zastosować wycofany przed
1939 r. podręcznik „Deutschtum", autor Jakóbiec. Pod
ręczniki te, przeznaczone dla klasy VII i VIII gimnazjum
starego typu, budzą stosunkowo najmniej zastrzeżeń, po
nieważ zostały napisane przed r. 1933 i wpływom hitle
ryzmu nie podlegały. W obec ich' nieprzystosowania do
programów konieczne Jest pewne skróćenie materiału
w nich zawartego.
W części I (dla klasy I lic.) należy znacznie skrócić
rozdziały I i II, można pominąć III, poleca się opuścić
grupę czytanek o Fryderyku II w ’ rozdziale VI. Na roz
dziale VII: „Sturm und Drarig" zamyka się materiał pro
gramowy klasy I licealnej.
W części II ( dla klasy II lic.) należy pominąć teksty
x następujących autorów: Bismarcka, v. Bulowa, Freytaga,
Hauptmanna, Herdera i Nietsche'go.
’
Z podręcznika: „Deutschland, Geist und Gestalt",
autorzy: Łempicki i Elgert dla kl. I lic. poleca się nie
przerabiać następujących tekstów:
Mythus der Kraft, autor Moehler von den Bruck,
V olk ohne Raum, Georg Dehio,
Das Wesensgefuge des Nationalsozialismus (wyjątek),
autor Alfred Rosenberg,
t)Ie Gnadenmutter zu Einsiedeln, autor: E. G. Kolchenmeyer,
Die Gemeinsprache autor: B. Delbruck,

Friedrich der Grosse (cały cykl).
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Należy pominąć również wszystkie teksty Freytaga
i Treitsche'go.
5) Spis lektury dla liceum otrzymuje następujący re
dakcję:
!
|
Klasa I:

Lessing: Emilia Galotti,
Goethe: Gótz von Berlichingen; Hermann u. Dorothea; Die Leiden des jungen Werthers (wybrane ustępy).
Schiller: Balladen; Die Rauber; Kabale und Liebe;
Wilhelm Tell: Jungfrau von Orleans; Maria Stuart; Wallensteins Tod (wybrane ustępy),
Kleist: Michael Kohlhaas (wyjątki),
Hebbel; Agnes Bemauer,
Riehl: Der stumme Ratsherr,
Th. Mann: Toni o Kroger.
Klasa II:

!

Goethe: .Faust: część I (wybrame ustępy); Iphigenie,
Schiller: l)o n Carlos (wybrane ustępy),
Kleist: Der zerbrochene Krug; Katschen von Hellbronn,
'f •
Sudermann: Frau Sorge,.
Keller; Romeo und Julia aus dem Dorfe,
Storm: Łmmensee; Abseits,
Grlllparzer: Das goldene Vliess,
Heine; liryki i satyry polityczne,
Fr. Werfel: Der t o d eines Kleinburgers,
Kellermann: Der 9 November (wyjątki).
Ponadto utwory pisarzy antyfaszystowskich Th.
i H. Mannów, A. i St. Zweigów, Rainera, H. Rilke'go, E. M.
Remarque'a, L. Renna, E. Tollera, L. Feuchtwangera
(w dostępnym dla młodzieży wyborze).
6) W zakresie nauczania języka niemieckiego:
a) Ze względu na szkodliwe tendencje znacznej licz
by tekstu, często perfidnie zamaskowane, zwraca się uwa
gę na konieczność umiejętnego neutralizowania ich od 
działywania — odpowiednie naświetlenie i komentarz są
najwłaściwszą metodą. T ak np. z podręcznika Łempickiego i Elgerta: Deutschland, „Geist und Gestalt" dla kl. I lic.
przesyconego pietyzmem dla Niemiec i kultury niemieckiej,
usiłującego wdrożyć w umysty młodzieży ideę współpra
cy Niemiec i Polski, teksty wymagają od nauczyciela sta
łej czujności. Więc w dziale poświęconym mitologii ger
mańskiej i Nibelungom nauczyciel winien przeciwstawić
ujęciom apoteozującym kult siły i brutalnej przemocy fi
zycznej, krwawej zemsty i bezwzględności, chytrości, pod
stępu i zdrady, krzywoprzysięstwa i grabieży — naświetle
nie krytyczne i z polskiego ‘punktu widzenia sformuło
wane — winien nawiązać te ponure ideały germańskiego
średniowiecza do zbrodniczej teorii i praktyk hitleryzmu.
Opracowując znów tekst XI podający wiadomości o WInecie, stolicy słowiańskiego plemienia Wenetów, wytę
pionego przez Niemców, nauczyciel powinien podkreślić
słowiańskość tego miasta i opowiedzieć o wytępieniu Sło
wiańszczyzny połabskiej przez napór germański.
Systematyczne i umiejętne' stosowanie takiej metody
jest nader wskazane.
b) zabrania się śpiewania niemieckich pleśni,
c) poleca się zapoznać młodzież ogólnie z alfabe

Poz. 2 , 3

Dziennik Urzędowy Min. Oświaty — Nr 1

Str. 9

tem gotyckim, drukowanym, z pominięciem gotyków
8)
Kuratoriom i inspektoratom szkolnym poleca się
w piśmie,
natychmiastowe wprowadzenie w życie niniejszego zarzą
d)
zezwala się stosować tłumaczenia tekstów niedzenia. Sprawozdanie o wykonaniu niniejszego zarzą
mieckich na język ojczysty i odwrotnie, Jako Jeden z za
dzenia winnę być przesłane do Ministerstwa do dnia
biegów metodycznych.
1 marca 1945 r.
7)
Szkoły zawodowe wszelkiego typu i stopnia zasto
sują analogicznie w nauczaniu języka niemieckiego treść
punktów 1, 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszego zarządzenia.

Za Ministra Oświaty:

Br. Biedowicz
Podsekretarz Stanu

3.
Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra

Oświaty

z dnia 19 marca 1945 r. (Nr Il-Śr. 2220/45)
o nadawaniu prywatnym szkołom Średnim ogólnokształcącym , zakładom kształcenia nauczycieli oraz szkołom
zawodowym typu zasadniczego uprawnień szkół

Na podstawie art. 8 ustawy z.dnia 11 marca 1932 r.
o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wy
chowawczych (Dz. U. R. P. Nr 33 poz. 343) zarządzam,
co następuje:
1. Uprawnienia państwowych gimnazjów i liceów
ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli
oraz gimnazjów i liceów zawodowych, przewidzianych
w art. 20, 27, 29, 31, 37, 40 ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 389),
mogą być nadawane prywatnym gimnazjom, liceom oraz
zakładom kształcenia nauczycieli, zorganizowanym na
wzór szkół państwowych.
2. Prywatna szkoła (gimnazjum, liceum lub zakład
kształcenia nauczycieli) może uzyskać prawa szkół pań
stwowych aż do odwołania lub na pewien oznaczony
okres czasu.
7
3. Nadanie praw szkół państwowych aż do odwoła,nia ma ten skutek, że uczniowie danej szkoły, jak długo
ona posiada prawa, otrzymują świadectwa z poszczegól
nych Was oraz świadectwa ukończenia szkoły równo
znaczne z odpowiednimi świadectwami szkół państwo
wych i na tych samych warunkach, jak w analogicznych
szkołach państwowych.
*
4. Nadanie szkole prywatnej praw szkół państwowych
uzależnione jest od następujących warunków.
a) program, poziom i wyniki nauczania winny od
powiadać programowi szkół państwowych, pozio
mowi i wynikom nauczania w przeciętnej szkole
państwowej,
b) w pracy wychowawczej szkoła winna dorówny
wać - tak pod względem kierunku wychowaw
czego, jak intensywności i metod pracy wycho
wawczej — poziomowi, osiąganemu w szkołach
państwowych,
c) szkoła winna posiadać w zasddzie własnego dy
rektora, oddanego tej jednej szkole oraz dosta
tecznie liczne i odpowiednio kwalifikowane wła
sne grono nauczycieli, zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin,
d) szkoła, winna posiadać odpowiednie dla swej li
czebności i organizacji pracy pomieszczenie i urzą
dzenia, dostateczną ilość pom ocy naukowych, bi
bliotekę oraz potrzebne pracownie, a w każdym

państwowych.

razie wykazać wyraźną troskę o zaspokojenie po
trzeb szkoły w tym zakresie,
e) szkoła winna ściśle przestrzegać przepisów o b o 
wiązujących w szkołach państwowych w zakresie
przyjmowania i klasyfikowania uczniów, jak 1 po
winności służbowych nauczycieli,
f) szkoła musi odpowiadać potrzebom państwowym
na danym terenie w zakresie wychowania i oświa
ty oraz wykazać maksymalne do swego budżetu
uwzględnienie ulg i zwolnień (przyjmując za naj
niższą liczbę zwolnień 5% ogólnej liczby uczniów
w szkole) na rzecz młodzieży niezamożnej, jak
sierot po żołnierzach W. P., zabitych i wywiezio
nych przez okupanta, dzieci niezamożnych robqfników, włościan i pracowników umysłowych.
5. Szkoła, która wprawdzie odpowiada warunkom,
wymienionym pod literą e, f, par. 4, lecz nie czyni w ca*
łej pełni zadość warunkom, wymienionym w tymże pa
ragrafie, pod a—d, może uzyskać prawa szkół państwo
wych na pewien ściśle oznaczony okres czasu.
6. Uprawnienia szkół pańtswowych nadaje szkole pry
watnej Minister Oświaty na wniosek Kuratora właściwego
Okręgu Szkolnego.
7. Prawa szkół państwowych nadane aż do odwoła
nia; względnie na pewien okres, mogą być w każdej
chwili cofnięte, o ile szkoła naruszy w sposób zasadniczy
jeden z warunków, uzasadniających posiadanie tych praw.
8. Szkoła prywatna z uprawnieniami państwowymi na
świadectwach szkolnych umieszcza klauzulę: Zarządze
niem z dnia.............. Nr.............. Minister Oświaty na
dał
aż do
odwołania uprawnienia szkół państwowych . ...................
9. W bieżącym roku szkolnym Kuratoria wystąpią
z wnioskami o nadanie uprawnień, uwzględniając wszyst
kie szkoły prywatne na terenie okręgu, które działają na
podstawie orzeczeń sprzed 1 września 1939 r., o ile orzeczenią te nie zostały cofnięte, oraz na podstawie orzcczeń wydanych po uruchomieniu Kuratorium w roku
szkolnym 1944/45.
Wnioski powinny być oparte na możliwie wyczerpu
jących obserwacjach poczynionych w czasie wizytacji
i Inspekcji i innych spostrzeżeniach dostatecznie konkret
nych i obiektywnych. Wnioski opracowane według za
łączonego wzoru nadeślą Kuratoria do Ministerstwa
w dwu egzemplarzach do dn. 1 maja b. r. Do wniosków
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należy załączyć sprawozdania wizytacyjne lub ich odpi
okresu, na przeciąg którego zostały one nadane. Spra
sy, ewentualnie inne rzeczowe materiały.
wozdania wizytacyjne dotyczące tych szkół należy prze
10.
W przyszłości w stosunku do szkół, którym przysyłać jednakże co roku w normalnym terminie nadsy
znano prawa aż do odwołania, należy występować z n o 
łania wniosków.
'
Zarządzenie niniejsze odnosi się do obszarów wyzwo
wymi wnioskami jedynie w wypadku takiej zmiany w oce
lonych po koniec roku 1944.
nie szkoły, która by uzasadniała zmianę decyzji o nadaniu
Za Ministra Oświaty:
szkole uprawnień szkół państwowych. W innych wypad
kach należy-występować z wnioskami w sprawie nadania
Br. Biedowicz
Podsekretarz Stanu
uprawnień najpóźniej na trzy miesiące przed upływem
Z a łą c zn ik do zarządzenia Min, Oświaty
z dnia 19, lii, 1945 r, (Nr 11-Śr,-2220/45),

Miejscowość
1. Nazwa szkoły
2. Właściciel
3. Podstawa prawna i data
otwarcia szkoły
4. Lokal (własny, wynajęty)
krótka charakterystyka
5. Liczba klas (oddziałów)
i ogólna liczba uczniów
6, Zaopatrzenie szkoły
7. Dyrektor
charakterystyka

•'

8. Nauczyciele
9. Ogólna charakterystyka
grona nauczycielskiego
10. Krótka charakterystyka
poziomu naukowego i pracy
wychowawczej szkoły
11. W jakim stopniu szkoła
spełnfa zadania państwowe
i społeczne
12. Wniosek
Kuratoiium
|
13. Decyzja
J.
Ministerstwa
f

*

)

■.

.

•

■

*

4.
Z A R Z A D Z E N IE

Mi ni stra O ś wi a t y
z dnia 24 marca 1945 r. (Nr VI-2453/45)
tymczasowym programie historii w szkołach średnich ogólnokształcących.
Zarządzam wprowadzenie w szkołach średnich ogól
2. „Tymczasowy
program
historii"
obowiązuje
nokształcących załączonego przy niniejszym „Tymczaso
z dniem ogłoszenia zarządzenia niniejszego.
wego programu historii w szkołach średnich ogólno
3. Celem szybszego rozprowadzenia programu i sku
kształcących".*)
teczniejszego jego wykonania należy zorganizować przy
Kuratoriach O.S. i w większych ośrodkach pracę metody cz
Kuratoria Okręgów, Szkolnych zechcą powiadomić
ną w zespołach historyków względnie reaktywować ogni
o treści niniejszego zarządzenia Dyrekcje podległych
ska metodyczne w zakresie nauczania historii. W zespo
im szkół średnich ogólnokształcących wyjaśniając jedno
łach i ogniskach należy przedyskutować założenia i . ma
cześnie, co następuje:
v
1.
„Tymczasowy program historii" jest programemteriał rzeczowy, podany w „Tymczasowym programie hi
storii" oraz zastosować współpracę koleżeńską nauczy
przejściowym i winien b y ć. realizowany w oparciu o d o 
cieli historyków w realizowaniu tego programu.
tychczasowe podręczniki i pom oce naukowe w myśl za
O
wykonaniu niniejszego Kuratoria O. S. nadeślą
łożeń wyłuszcżonych w „Uwagach" do programu.
sprawozdanie do Ministerstwa Oświaty w terminie mie
sięcznym od daty otrzymania niniejszego zarządzenia.
Minister Oświaty: .
Program zosłał rozesłany do Kuratoriów Okr. Szk<

Dr $ł. Skrzeszewski

Poz. 5 , 6 , 7
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5.
Z A R Z Ą D Z E N I E
Miniftrą

Oświaty

z dnia 29 marca 1945 r. (Nr Y-3762/45)
o utworzeniu Publiczne! Biblioteki Techniczne}.

teki Techniczne} pokrywane będą poza budżetem Biblio
teki Narodowe}.
§ 5. Regulamin Publiczne} Biblioteki Techniczne)
ustala Minister Oświaty na wniosek Dyrektora Biblioteki
Narodowe}.
§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

§ 1. Tworzy się przy Bibliotece Narodowe} w War
szawie tymczasowo, do czasu wyodrębnienia w oddzielną
jednostkę, Publiczną Bibliotekę Techniczną.
§ 2. Księgozbiór Publiczne} Biblioteki Techniczne)
nie^ będzie stanowił integralne} części Biblioteki Naro
dowej.
§ 3. Nadzór nad Publiczną Biblioteką Techniczną
sprawuje Dyrektor Biblioteki Narodowe).
§ 4. Wydatki osobowe I rzeczowe Publiczne) Biblio-

Za Mińistra Oświaty:

H.

Kuczkowska

■<

Podsekretarz Stanu

6.
Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra

Oświaty

z dnia 5 kwietnia 1945 r. (Nr VI-2454y45)
o tymczasowym programie nauki biologii w szkołach średnich ogólnokształcących.

2. Rozdziały zatytułowane „materiał nauczania" za
wierają materiał przerabiany przeważnie w drugim pół
roczu roku szkolnego, toteż należy pozostały do przero
bienia w rb. szkolnym kurs biologii realizować stosując
się do wskazówek w nich zawartych.

Wprowadza się w szkołach średnich ogólnokształcą
cych załączony przy ninie)szym „Tymczasowy program
biologii dla szkół średnich ogólnokształcących (pro
jekt)".*) Kuratoria Okręgów Szkolnych zechcą powiado
mić o treści niniejszego zarządzenia Dyrekcje podległych
szkół średnich ogólnokształcących, wyjaśniając jednocze
śnie co następuje:

3. Materiał nauczania biologii na rok szkolny 1945/46
zostanie ustalony drogą osobnego zarządzenia.
1.
Rozdziały zaopatrzone w załączonym programie
O
wykonaniu niniejszego Kuratoria Okręgów Szkol
tytułami „cele nauczania" oraz „wyniki nauczania" mają
nych nadeślą zawiadomienia do Ministerstwa Oświaty
być uwzględnione w bieżącyrfr roku szkolnym 1944/45
w terminie 20-dniowym po otrzymaniu niniejszego zarzą
jako wytyczne orientacyjne. N
dzenia^
Minister Oświaty:

Dr Sł. Skrzeszewski

’ ) Program został rozesłany do Kuratoriów Okr. Szk,

7.

.

Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra

Oświaty

« dnia 5 kwietnia 1945 r. (Nr 111-1241/45)

i

w sprawie otwarcia Państwowego Gimnazjum Krawieckiego Żeńskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r.
§ 1. Tworzy.się Państwowe Gimnazjum Krawieckie
o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P.
Żeńskie w Kielcach.
Nr 50, poz. 304) oraz art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 369) za- ' l kwietnia 1945 r.
rządzam co następuje;
, *
Minister Oświaty:

Dr $t. Skrzeszewski

Str. 12
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ZARZĄDZENIE
Ministra

Oś w i a t y

z dnia 15 kwietnia 1945 r. (Nr 111-3595/45)
w sprawie otwarcia Państwowej Szkoły

Zawodowej Żeńskiej w Katowicach.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r.
o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P.
Nr 50, poz. 304) zarządzam, co następuje:
§ 1. Tworzy się Państwową Szkołę Zawodową Żeń
ską w Katowicach.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
15 marca 1945 r.
Minister Oświaty:

Dr Sł. Skrzeszewski

9.
ZARZĄDZENIE
MinistraOświaty

z dnia 22 kwietnia 1945 r. (Nr Vl-4654/45)
o tymczasowym programie nauki o przyrodzie w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim
Językiem nauczania.

Na podstawie art.'2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 389) za
rządzam, co następuje:

czasowy program nauki o przyrodzie w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim Językiem
nauczania (projekt)".

§ 1. W publicznych szkołach powszechnych trzecie
go stopnia z polskim Językiem nauczania wprowadza się
tymczasowo nowy program nauki geografii-i nauki o przy
rodzie w klasie III, geografii i nauki o przyrodzie (w czę
ści, dotyczącej nauki o przyrodzie) w klasie IV i nauki
o przyrodzie w klasach V, VI i VII. Program ten ogłasza
się równocześnie Jako oddzielne wydawnictwo pt.: „Tym

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
1 maja 1945 r. Z tą chwilą tracą moc obowiązującą do
tychczasowe przepisy, dotyczące spraw uregulowanych ni
niejszym zarządzeniem. ‘
Za Ministra Oświaty:

H. Kuczkowska
Podsekretarz Stanu

.
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Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra

Oświaty

z dnia 16 maja 1945 r. (Nr I Praw-5370/45)
o wydawaniu okólników i zarządzeń wewnętrznych

w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Oświaty.

' Numeracja okólników winna obejmować wszystkie
I. (1) Nazwę „okólnik" nadaje, się zarządzeniom (pi
smom) zawierającym wskazówki i wyjaśnienia o sposo
w danym roku wydane okólniki w porządku chronolo
bie postępowania i zachowania się w stosunku do aktu
gicznym i biegnie co roku od liczby 1. Jednolita nume
alnych zagadnień i zjawisk społecznych, pedagogicznych,
racja obejmuje okólniki całego Ministerstwa, tj. wszyst
politycznych itp. — skierowanym do większej liczby władz
kich jego komórek organizacyjnych.
i urzędów podległych Ministerstwu i mającym obowiązy
(3) Okólniki winny być specjalnie kompletowane
wać śtale lub przez czas dłuższy.
i przechowywane zarówno w Kancelarii Jak i w poszcze
(2) Okólnik zaopatruje się w wykaz (rozdzielnik)
gólnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa.
władz i urzędów, do których się odnosi.
(4) Numerację i ewidencję okólników prowadzi Kan
(3) Okólniki podpisują: Minister lub Podsekretarz
celaria Ministerstwa.
Stanu, względnie — z Ich upoważnienia — Dyrektorzy
(5) Wszystkie okólniki są drukowane w Dzienniku
Departamentów.
Urzędowym Ministerstwa.
II. (1) Wydawanie okólników należy ograniczać do
III.
(1) Akty (pisma), odpowiadające warunkom prze
istotnej, niezbędnej potrzeby. Nadmiar okólników absor
widzianym wyżej w p. I (1), lecz odnoszące się wyłącznie
bując czas na zapoznawanie z ich treścią wpływa ujem
do centrali Ministerstwa i jego wewnętrznych spraw orga
nie na sprawność urzędowania.
nizacyjnych, noszą nazwę „zarządzeń wewnętrznych".
(2)
Dla ułatwienia orientacji pod tym względem oraz
(2) Zarządzenia wewnętrzne podpisują wyłącznie
dla umożliwienia kompletowania zbioru tego rodzaju za
Minister
lub Podsekretarz Stanu.
rządzeń o charakterze normatywnym wprowadza się dla
(3)
Do
zarządzeń wewnętrznych odnoszą się prze
okólników specjalną ewidencję, wyrażającą> się w kolej
pisy zawarte w rozdziale II (1), (2), (3), (4).
nej (bieżącej) ich numeracji.

Poz.
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(4)
Zarządzeń wewnętrznych nie drukuje się w Dzien
wać specjalnych nazw; mogą one być określane jako „pi
niku Urzędowym.
sma, „polecenia", „decyzje", „komunikaty" ltp.
IV.
(1) Aktom (pismom) nie ustalającym samoistnej V. (1) Kontrolę nad właściwym stosowaniem nazw
normy, lecz mającym charakter głównie informacyjny, na
i określeń, o których Jest mowa w niniejszym zarządzeniu,
leży nadawać nazwę „obwieszczeń", jeżeli zawierają za
zleca się Wydziałowi Prawnemu.
wiadomienie o ustaleniu oddzielnym aktem obowiązu
(2) Kancelaria przedstawia Wydziałowi Prawnemu
jących norm o charakterze ogólnym lub szczegółowym,
wszystkie projekty pism adresowanych do większej licz
albp też jeżeli ich treścią jest sprostowanie omyłek w ogło
by władz i urzędów, względnie odbijanych w większej
szonym już akcie.
liczbie egzemplarzy, celem niezwłocznego zadecydowania,
(2) Wszelkim innym aktom (pismom) nie odpowia
w jakiej formie l pod jaką nazwą winny być wysyłane.
dającym wyżej wskazanym warunkom- nie należy nada
Minister Oświaty :
Dr St, Skrzeszewski

11

.

ZARZĄDZENIE
Ministra

Oświaty

z dn. 18 maja 1945 r. (Nr 111-5060/45)
w sprawie otwarcia Liceum Rolniczego w Bojanowie.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 czerwca
1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych
(Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 304) oraz § 193 rozporzą
dzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dnia 21 listopada 1933 r. o organizacji
szkolnictwa zawodowego (Dz. Urz. Ministerstwa
W. R. i. O. P. Nr 15, poz, 202) zarządzam co nastę
puje:

§ 1, Tworzy się Państwowe Liceum Rolnicze
w Bojanowie.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 maja 1945 r.
Minister Oświaty:
Dr St. Skrzeszewski

.
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Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra Oświaty

z dnia 18 maja 1945 r. (Nr. IH-1668'45)
w sprawie otwarcia Państwowego Liceum Ogrodniczego w Białymstoku.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 czerwca
1920 r, o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz.
U. R. P, Nr 50, poz. 304) oraz § 203 rozporządzenia
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go z dnia 21 listopada 1933 r, o organizacji szkolnictwa
zawodowego (Dz. Urz. Min. W, R. i O. P. Nr 15. poz,
202) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Państwowe Liceum Ogrodnicze
w Białymstoku.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 marca 1945 r.
Minister Oświaty:
Dr St Skrzeszewski.

13.

.

-

Z A R Z Ą D Z E N I E
MinistraOświaty

z dnia 22 maja 1945 r. (Nr IIKN-6297/45)
w‘ sprawie organizacji 6-tygodniowych Wstępnych Kursów

Pedagogicznych

dla

absolwentów

liceów

oraz

3-mies. Kursów wprowadzających do zawodu nauczycielskiego dla absolwentów gimnazjów.

Wobec konieczności przygotowania dużej liczby Kursów Pedagogicznych. Materiał zawarty w tym
nauczycieli szkół powszechnych, potrzebnych na rok programie należy dostosować do zmniejszonej liczby
szkolny 1945/46, Ministerstwo Oświaty zmienia czę godzin.
2. Czynne na podstawie okólnika Kierownika
ściowo okólnik Kierownika Resortu Oświaty PKWN
z dnia 27 listopada 1944 r. Nr IIKN—-2477'44 oraz Resortu Oświaty PKWN z dnia 27 listopada 1944 r.
okólnik Ministerstwa Oświaty z dnia 1 lutego 1945 r. Nr IIKN— 2477^44 3-mies. Wstępne Kursy Pedago
giczne zakończą swą pracę bez zmian.
Nr IIKN— 705/45 i zarządza, co następuje:
1.
Dla absolwentów liceów ogólnokształcących 3. Dla absolwentów gimnazjów ogólnokształcą.
lub zawodowych oraz absolwentów gimnazjów ośmio cych i zawodowych lub absolwentów 6 klas gimnazjum
klasowych w wieku od 18 do 30 roku życia, Kuratoria dawnego ustroju, Kuratoria zorganizują 3-mies, Kur
zorganizują 6-tygodniowe Wstępne Kursy‘ Pedago sy wprowadzające do zawodu nauczycielskiego. Pro
giczne o skróconym programie 3-mies. Wstępnych gram tych kursów przesyła się w załączeniu.

Str. 14
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Z a łą c zn ik do zarządzenia
Min. Oświaty z 22. V. 1945 r.
(Ńr IIKŃ-6297/45).

4. Kursy wymienione* w punkcie 3 należy uru
chomić z takim wyliczeniem, aby absolwenci ich mogli
być zatrudnieni jako nauczyciele szkół powszechnych
najdalej do końca września b. r.
*
5. Czynne na podstawie okólnika Ministerstwa
Oświaty z dnia 1 lutego 1945 r. Nr IIKN— 705/45
Roczne Kursy Pedagogiczne kontynuują program bez
umiany, jeśli zakończenie ich pracy przypada przed
dniem 1 września 1945 r.
Jeśli zaś zakończenie kursu przewiduje się póź
niej, niż 1.IX.45 r., należy tak zreorganizować pracę,
aby można ją było ukończyć przed 1.IX.45 r.
W oparciu o załączony program należy poprowa
dzić zajęcia w ten sposób, żeby słuchacze mogli prze
robić pewną zamkniętą całość materiału, niezbędną
do ich pracy nauczycielskiej.

P r o g ram
3-miesięczńego kursu wprowadzającego do zawodu
nauczycielskiego dla absolwentów gimnazjów
L. p.

Przedmiot nauczania

1
2

Zagadnienie życia współczesnego
Nauczanie, wychowalnie i organiza
cja szkolnictwa
Psychologia pedagogiczna
Higiena
Metodyka jęz. polskiego z uwzględ
nieniem rzeczowego materiału
szkoły powszechnej
Metodyka arytmetyki z geometrią
z uwzględnieniem rzeczowego
materiału szkoły powszechnej
Metodyka przyrody z geografią z
, uwzględnieniem rzeczowego ma
teriału szkoły powszechnej
Metodyka historii z uwzględnie
niem rzeczowego materiału szko
ły powszechnej
Metodyka rysunku i zajęć prakty
cznych z uwzględnieniem rzeazowego materiału szkoły powszech
nej
Metodyika śpiewu z uwzględnie
niem rzeczowego materiału szko
ły powszechnej
Metodyka ćwiczeń cielesnych z
uwzględnieniem rzeczowego ma
teriału szkoły powsżechnej
(Przed nauką po V# godz. dziennie
z podziałem na grupy).

3
4
5

6. Na zakończenie 6-tyg. Wstępnego Kursu Pe
dagogicznego jak i 3-mies. Kursu wprowadzającego
do zawodu nauczycielskiego słuchacze mają być pod
dani egzaminowi sprawdzającemu wyniki ich pracy.
W wyniku pomyślnego egzaminu ze wszystkich przed
miotów programowych, słuchacze otrzymują zaświad
czenia, których wzory zostaną nadesłane.
7. Punkty 1, 3, 4. 5, 7, 8 okólnika Kierownika
Resortu Oświaty PKWN z dnia 27. XI, 1944 r.
Nr IIKN—2477/44 oraz punkty 1, 3, 4, 5, 7, 8 okól
nika Min. Oświaty z diiia 1.11.1945 r. Nr IIKN— 705/45
pozostają w mocy.
8. Do dnia 15 czerwca Kuratoria nadeślą do
Ministerstwa sprawozdania dotyczące uruchomienia
kursów, z podaniem miejsca kursów, liczby słucha
czow i preliminarza budżetowego.

1

Za Ministra Oświaty:
Si Biedowicz
Podsekretarz Stanu.

6
7
8
9

-10
11

/

Raizem

Ilość
8'odz.
tygod.

IloŚć
godz.
na kur
sie

2
7

22
76

3
1

33
11

5

54

z
5

54

4

44

2

22

4

44

2

22

(3)
36+(3)
39

(33)

(382+33)
415

Wytyczne do realizowania programu
Polski po r, 1926. Konstytucja 1935 roku w porówna
1.
Metodykę poszczególnych przedmiotów należy
oprzeć w miarę możności o lekcje pokazowe w szkole niu z konstytucją r. 1921. Zaostrzenie się przeci
powszechnej z tym, że wiadomości rzeczowe opraco wieństw klasowych i narodowościowych: polskie
strajki, powstania, pacyfikacje, pogromy. „Piąta Ko
wane zostaną przedtem,
2. Dążyć należy do tego, by każdy słuchacz'prze lumna". Przyczyny klęski wrześniowej 1939 r.
Eksterminacyjna polityka okupanta wobec posz
prowadził choćby jedną lekcję praktyczną.
3. Poleca się jak największe uaktywnianie słu czególnych odłamów ludności. Rola sił zbrojnych obo
chaczów na lekcjach ograniczając do minimum meto zu ludowego w dziejach Polski podziemnej. Zw. Patr.
Polskich i Wojsko Polskie w Z. S. R; R. Emigracja
dę wykładową.
4. Lekcjć śpiewu i metodykę można uzupełniać londyńska. Sprawa polska na arenie międzynarodo
podczas zajęć świetlicowych lekcjami chóru, na któ wej — deklaracje państw alianckich. Wojsko polskie
na frontach. Krajowa Rada Narodowa. Bohaterstwo
re przewidzieć należy 4 godziny tygodniowo.
i tragedia powstania warszawskiego. P. K., W. N. i je
5.
Ćwiczenia cielesne należy rozumieć, jako gim
nastykę usprawniającą, z uwzględnieniem gier i za go działalność, Rząd Tymczasowy. Sojusz polskobaw potrzebnych w szkole. Poleca się prowadzić je radziecki. Polska w rodzinie państw słowiańskich.
II.
Ustrój agrarny Pplski i znaczenie przeprowa
przed śniadaniem z podziałem na grupy według, płci.
dzonej reformy rolnej. Demokratyzacja armii i ustro
r ^ Zagadnienie życia współczesnego
ju administracyjnego. Nowa organizacja pracy wy
Dep^rracj ^polityczna, społeczna i kulturalna. twórczej; rady załogowe. Korzyści przesunięcia się
Faszyzm v4p$ki, ;|ią^pdowy socjalizm niemiecki i inne terytorium państwa ku Zachodowi, Sprawa zaludnie
odnuanys faązyzgn’ .— jako wrogowie demokracji nia ziem zachodnich. Odbudowa i rozbudowa prze
i międzynarodowy oręż imperializmu. F aszyzacja mysłu. Spółdzielczość,
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III. Polityka oświatowa w Polsce sprzed 1939 r.
Znaczenie demokratyzacji.oświaty. Nauczyciel „amba
sadorem demokracji".
Nauczanie, wychowanie i organizacja szkolnictwa'

Str. 15

•2) Należy wykorzystywać na lekcjach wspomnie
nia słuchaczy z lat dziecinnych i przykłady z lektury.
Higiena
I. Ogólna budowa i czynności ciała ludzkiego: ko
mórki i tkanki organizrau. Skóra. Narządy ruchu; ko•ści, mięśnie. Wpływ wychowania i sportów. Narządy:
oddychania, krążenia, trawienia i wydalania. Układ
nerwowy: narządy zmysłowe; narządy hormonalne
(gruczoły dokrewne).
II. Higiena osobista i ogólna. Rola nauczyciela
w akcji propagandy higieny. Higiena oddychania.
Dbałość o czyste i świeże powietrze. Walka z kurzem.
Higiena odżywiania, (Higiena zębów. Jama ustna. Po
karmy, napoje, ich wartość, woda). Higiena mieszkań.
(Wpływ złych mieszkań na śmiertelność, oświetlenie,
ogrzewanie, przewietrzanie). Pielęgnowanie skóry.
(Odzież, bielizna, kąpiele. Regulacja ciepła i hartowa
nie ciała. Zwalczanie wszawicy).
>
Zwalczanie chorób zakaźnych, jako klęski os.obistej i społecznej. Bakterie, drogi rozpowszechniania
się chorób zakaźnych, najczęstsze choroby zakaźne.
Metody zwalczania chórób zakaźnych: odosobnienie,
odkażanie, szczepienie, Akcja zapobiegawcza: przepi
sy dotyczące utrzymania porządku i czystości w szko
łach, przepisy .przeciwko szerzeniu się chorób zakaź
nych'przez szkołę i zakłady wychowawcze.
tjigiena budynku szkolnego, pomieszczeń i urzą
dzeń szkolnych, (Gmach, szatnia, wodociągi, ustępy,
czystość sal, spluwaczki itd,).
Zwalczanie gruźlicy, alkoholizmu i innych chorób
społecznych.
Higiena zawodu nauczycielskiego. Higiena pracy.
Choroby zawodu nauczycielskiego i zapobieganie. Or
ganizacja opieki higieniczno-lekarskiej w szkołach,

1. 1. Organizacja szkoły.
2. Zagadnienia dydaktyczne: sposoby zdobywa
nia wiadomości i ich utrwalenia. Kontrola i ocena pra
cy ucznia. Środki nauczania, Zasady: samodzielności,
stopniowania trudności i poglądowości w nauczaniu.
Sposoby budzenia zainteresowania. Przyzwyczajanie
do wysiłku. Zagadnienie zmęczenia i znużenia 'dziec
ka, Jednostka metodyczna. Tok lekcji. Forma lekcji.
Pytanie — odpowiedź. Łączność między przedmiota
mi. Nauczanie łączne.
II. 1. Stosunek nauczania do wychowania. Or
ganizacja pracy wychowawczej. Wychowanie harmo
nijne. Karność w sfckole. Środki wychowawcze. Karyi nagrody. Dzieci wyróżniające się (wzorowe, trudne
itd.).
2. Praca nauczyciela: plan pracy na dłuższy
okres, konspekt lekcji, plan pracy wychowawczej.
Dzięcko a nie przedmiot nauczania, jako ośrodek pra
cy nauczycielskiej. Osobowość nauczyciela,
3. Technika pracy umysłowej: proces, czytania
książki, higiena czytania i pracy samokształceniowej.
Sposób czytania książek naukowych i czasopism
(Umiejętność streszczania, robienia wyciągów i noto
wania własnych uwag). Prowadzenie zebrań, stawia
nie wniosków, zabieranie głosu.
4. Zagadnienie współpracy z rodzicami. Ko
nieczność poznawania środowiska przez nauczyciela.
III. Zapoznanie się z zasadniczymi ustawami
i rozporządzeniami władz szkolnych według następu
jących wytycznych: ,
Zasady ustroju i organizacji szkolnictwa po Metodyka języka polskiego z uwzględnieniem rzeczo
wszechnego. Rola nauczyciela w świetle statutu szkół
wego materiału szkoły powszechnej.
powszechnych. Znaczenie Rady Pedagogicznej i obo
1, Materiał metodyczny.
wiązki nauczyciela. Ocęny pracy i wartości nauczycie
la. Przepisy o kwalifikacjach zawodowych nauczycie
1. Technika czytania kursorycznego.
la. Przepisy o samorządzie szkolnym.
2.
,,
,,
statarycznego.
Uwagi. Punktem wyjścia dla przepracowania'
3.
,,
planu czytanki — plan obrazkowy.
materiału z zakresu dydaktyki powinny być lekcje
4.
,,
prowadzenia ćwiczeń językowych.
pokazowe w szkole powsz., z których należy wyłonić
5.
,,
opowiadań nauczyciela.
zagadnienia dydaktyczne i wychowawcze Lekcje te
6.
,,
obserwacji.
należy przeprowadzać w porozumienia z prelegenta
7.
,„
nauki wierszy.
mi poszczególnych metodyk, dadzą one jednocześnie
8.
,,
inscenizacji.
materiał metodyczny dla tamtych prelegentów.
9. Typowe lekcje gramatyki.
10. Wzory lekcji słownictwa.
Psychologia pedagogiczna.
II.Analiza i realizacja programu j. polskiego w
1. Psychologia rozwojowa: charakieiystyka nie
mowlęctwa, pierwszego i drugiego dzieciństwa, wieku poszczególnych klasach.
młodzieńczego, z położeniem szczególnego nacisku na
III. 1. Przegląd prądów literackich w Polsce.
drugie dzieciństwo i cechy ujawniające się specjalnie
2. Literatura dziecięca.
w poszczególnych klasach.
Metodyka arytmetyki z geometrią.
2, Instynkty, sublimowanie instynktów. Uzdol
I. Arytmetyka.
nienia, talenty. Inteligencja.
3, Indywidualność ucznia; osobowość i charakter, 1.
Pojęcie liczby, jako cechy zbiorui odwzorowa
4. Psychika dziecka wiejskiego i miejskiego.
nie, Wprowadzercie tego pojęcia u dzieci^Liczba, a cy
5, Metody ,badań, ,,obserwacja ciągła'* wolna fra. Obrazy liczbowe. Próg dziesiątkowy i jego prze
charakterystyka.
kraczanie. Układ dziesiątkowy, j<tgo
i' wady.
Uwagi. 1) Każdy ąłuchacz powinien przeprowa Przykłady układów niedziesiątkotfytft,'"R^szerzame
dzić ciągłą obserwację dwojga dzieci z różnych klas zakresu numeracji dó 1000, do 10880^ *ria ddwolneliczby całkowite. ’
° : ^-boiBi,
szkolnych z prowadzeniem dzienniczka.
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2. Liczby pierwsze i złożone. Wielokrotna i po łość jako stopnie osiągania wyników w nauczaniu
arytmetyki z geometrią,
dzielnik. Cechy podzielności przez 2, *5, 4, 8, 25, 9, 3.
Uwaga. Przerabianie materiału na kursie ma na
Sposoby opracowania cech podzielności w szkole. Naj
większy wspólny podzielnik, najmniejsza wspólna celu z jednej strony przypomnienie słuchaczom ma
teriału naukowego i opanowanie go całkowicie, z dru
wielokrotna. Reszta przy danym dzielniku.
3. Cztery działania na liczbach całkowitych. Ra giej strony ma dać wskazówki metodyczne do jego
chunek pamięciowy i piśmienne sposoby wykonywania realizacji.
działań. Zapisywanie. Znaczenie rachunku pamięcio
Metodyka geografii z przyrodą
wego w szkole. Związki między liczbami w działaniach,
z uwzględnieniem rzeczowego materiału szkoły
własności działań i ich zastosowanie.
powszechnej.
4. Wprowadzenie pojęcia ułamka, jako części
I.
Znaczenie
i
stanowisko
nauk przyrodniczych
całości. Porównywanie, dodawanie i odejmowanie
i
geografii
w
szkole
powszechnej.
ułamków i liczb mieszanych. Znajdowanie ułamka da
II. Znajomość programów. Ogólne podstawy
nej całości i całości z danego jej ułamka. Definicja
mnożenia przez ułamek i dzielenia pfżez ułamek. konstrukcji programu,
III. Omówienie podstawowych pojęć przyrodni
Wprowadzenie tych działań w szkole. Ułamek jako
stosunek dwóch wielkości i jako iloraz dokładny. Po czych; Przyroda, ciała, własności, zjawiska, energia,
dział wielkości w danym stosunku. Trudności meto praca a siła, Zagadn. ewolucji. Przedmiot badań fizy
ki, chemii, geologii, botaniki, zoologii, anatomii.
dyczne przy nauce ułamków.
IV. Materiał metodyczny nauk przyrodniczych:
5. Liczby dziesiętne; wprowadzenie ich przez
ułamki zwykłe i przez rozszerzenie pozycyjnego'ukła Przeprowadzenie po jednej lekcji z omówieniem me
du dziesiątkowego. Działania na liczbach dziesiętnych. todycznym. Przykłady: z fizyki: — ,,o cieple i termo
metrze", z chemii: „o paleniu", ,,o pierwiastkach
— l^wagi metodyczne.
6. Używanie nawiasów i kreski ułamkowej, W zo i związkach", z geologii.- „o powstaniu gór", z botani
ry na rozwiązywanie zadań, Układanie zadań do po ki: ,,o komórce lub kwiecie", z zoologii: „o koniu lub
danych wzorów. Kolejność działań we wzorach bez- krowie", z anatomii: ,,o trawieniu",
V. Omówienie pojęć geograficznych: czym jest
nawiasowych, Wzory literowe.
7. Zależność proporcjonalna prosta i odwrotna. geografia; czym jest krajoznawstwo i udział nauczy
Zadania i sposoby opracowania .w szkole pojęcia pro cielstwa w pracy krajoznawczej, muzea szkolne, orga
porcjonalności. Zastosowanie. Proćent, promil, wpro nizacja wycieczek, badania samodzielne w danym re
wadzenie pojęcia i obliczenia procentowe. Wiadomo gionie.
VI. Materiał metodyczny geografii: Jak prze
ści o procentach składanych i rentach.
8. Przybliżenia dziesiętne. Przybliżenie z dokła prowadzić lekcję o podziałce, o kierunku, o planie,
dnością do.... Dodawanie i odejmowanie przybliżeń o poziomicach, o mapie, o krainach Polski, o kuli ziem
dziesiętnych. Stopień dokładności przybliżenia dzie skiej, o ruchach ziemi i ich skutkach, o Koperniku,
siętnego. Mnożenie i dzielenie przybliżeń dziesiętnych. o klimacie, o rzeźbie terenu i czynnikach kształtują
Zastosowania przybliżeń dziesiętnych w zadaniach cych, o geologii. Jak uczyć o krajach Europy, świata.
VII. Wiadomości niezbędne z astronomii: słoń
przy użyciu zamiany miar dawnych na metryczne, cię
ca, gwiazdy, planety, księżyce, mgławice, komety. Bu
żaru właściwego itp,
dowa wszechświata.
II. Geometrią.
Metodyka historii
1.
Pojęcia podstawowe geometrii. Geometria, ja
z uwzględnieniem rzeczowego materiału szkoły
ko przykład nauki dedukcyjnej. Indukcja, jako meto
powszechnej.
da nauczania arytmetyki z geometrią w szkole. Rola
definicji w geometrii, a definicje w nauczaniu arytme
I. Znajomość i konstrukcja programu,
tyki z geometrią w szkole.
II. Materiał metodyczny: rola mapy, technika
2.
Wprowadzenie nowych pojęć geometrycznych:
opowiadań nauczyciela, grupowanie materiału w obra
kąta, figury geom. itp. Wielokąty foremne. Twierdzezy, wycieczki. Materiał historyczny (obrazy, ilustra
nia o polach figur płaskich, wprowadzenie wzorów na
cje, podręczniki, źródła, zabytki). Aktualizacja w hi
pola w szkole. Wzory na obliczanie óbjętości brył.
storii. Uwzględnienie interesującego historycznie
Jednostki miar, pola i objętości. Zamienniki. Pole
regionu, Wzory lekcji.
koła, objętość walca i stożka.
III. Materiał rzeczowy: Gruntowna znajomość
3. Rzut ukośny równoległy — kreślenie znanych
materiału rzeczowego zawartego w ęrogramie szk.
figur i brył w rzucie ukośnym równoległym.
powsz. Rozwinięcie pewnych zagadnien poza materiał
4. Skala i plan. Kreślenie i odczytywanie pla
programowy szk. powsz. z historii 19 w. dla lepszego
nów. Przenoszenie figur w danej skali metodą rzuto
zrozumienia przez słuchaczów dziejów Polski. —
wania na oś.
Przykład rozwinięcia: — Zdobycze W. Rew, Franc.
III. Zagadnienia ogólne.
Przyczyny upadku powstania listopadowego. Rozwój
Ćwiczenia rachunkowe i zadania tekstowe; rola przemysłu w Europie, Wielkie reformy angielskie. De
jednych i: drugich. Dobór treści zadań, sposoby ich mokratyzacja Francji. Wiosna ludów, Akcja demo
rozwiązywania. Pomoce naukowe w nauczaniu aryt kratyczna wielkiej Emigracji i w kraju. Powstanie
metyki z geom. w związku z zasadą poglądowości. styczniowe — ideologia „Czerwonych". Zjednoczenie
(Wytwarzanie pomocy naukowych przez dzieci i na Niemiec. Demokracja amerykańska. Rozwój ruchu ro
uczyciela). Znajomość, umiejętność, Sprawność, bieg botniczego w drugiej połowie 19 w. Narodziny ruchu
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chłopskiego w Polsce. Imperializm kolonialny wielkich
mocarstw i wynikające stąd przeciwieństwa. Rewolu
cja rosyjska 1905 r. i udział w niej Królestwa Polskie
go. Walka z hakatyzmem. Przeobrażenia w świecie
w wyniku wojny światqwej 1914— 18 r, Rozpęd de
mokracji w Polsce po 1918 r. Zdobycze obozu pracy
w Konstytucji 1921 r.
Metodyka rysunku i zająć praktycznych.
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b) dla dziewcząt,
c) wspólne,
Plan jednostki lekcyjnej.
Prace zespołowe i zbiorowe planowanie.
Gospodarstwo dla dziewcząt,
Hodowla i ogrodnictwo przy szkołach wiej

6.
7.
8.
9.
skich.
10. Środki pomocnicze przy nauce zajęć prakt.
11. Korelacja zajęć praktycznych z innymi przedmiotami nauczania.
12. Lekcje metodyczne dla klas młodszych i star
szych prowadzone przez prelegentów i przez słucha
czy.
13. Wykonanie łatwych przedmiotów z rozmaitych
technik z zakresu programu zaj, prakt. w szkole.

1. t, Cele i charakter nauczania rysunku.
2. Rola rysunków w wychowaniu młodzieży.
3. Sztuka dziecka w wieku szkolnym.
4. Ćwiczenia słuchaczów ze wskazówkami meto
dycznymi:
a) rysunek z pamięci i pokazu,
bj rysunek z natury,
Metodyka śpiewu z ćwiczeniami.
c) rysunek z wyobraźni,
d) liternictwo,
I,
Pieśni jednogłosowe. Kanony, Pieśni dwugło
e) rysunek przestrzenny,
sowe. Pierwsze wskazówki teoretyczne; zwrócenie
f) zasady perspektywy.
uwagi na dynamikę, tempo, dykcję, emisję głosu.
5. Techniki rysunkowe.
Wstępne wiadomości o zasadach muzyki (takt, pauza,
6. Metodyka jednostki lekcyjnej.
budowa gam). Nauczanie śpiewania przy pomocy nut.
7. Korelacja nauki rysunku z innymi przedmiota Dostarczenie wartościowego materiału pieśniarskiego
mi nauczania.
na potrzeby szkoły.
8. Stosunek nauki rysunku do estetyki życia co,11. Wskazówki metodyczne w trakcie nauczania
dziennego.
śpieWu i zapoznanie z programem śpiewu w szkole
9. Wpływ ćwiczeń pomocniczych na doskonalenie powszechnej,
się rysunków dziecięcych.
Metodyka ćwiczeń cielesńych z ćwiczeniami.
10.
O projektowaniu dekoracji na uroczystości
Krótki rys historyczny powstania gimnastyki. Me
szkolne lub przedstawienia.
todyka ćwiczeń gimnastycznych (toki lekcyjne i osno
II.
1. Cele i charakter nauczania zajęć praktycz
wy lekcyjne). Zasób ćwiczeń gimnastycznych na pozio
nych w szkole powszechnej.
2. Program zajęć prakt. i organizacja pracy.
mie szkoły powszechnej.
Zasób gier i zabaw (w formie praktycznej).
3. Wycieczki i* lekcje czterogodzinne.
Program szczegółowy oprzeć na, podstawie pro;
4. Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego.
gramu szkoły powszechnej, z którym należy zapoznać
5. Zajęcia rękodzielnicze:
słuchaczów kursu.
a) dla chłopców,

14.
Z A R Z Ą D Z E N I E
Ministra

Oświaty

z dnia 22 mała 1945 r. (Nr II KN 6296/45}
w sprawić organkacji

Wstępnych Kurdów Pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli szkól powszech
nych bez cenzusu gimnazjalnego.

Wobec niemożności dostarczenia szkołóm po gimnazjalnego należy w zasadzie organizować przy
wszechnym potrzebnej ilości sił nauczycielskich dro zakładach kształcenia nauczycieli. Mogą jednak być
gą normalnego kształcenia kandydatów na nauczycie organizowane również samodzielnie tam, gdzie istnie
ją odpowiednie warunki, jak pomieszczenie, internaty,
li w istniejących zakładach kształcenia nauczycieli,
zachodzi potrzeba natychmiastowego zorganizowania korzystne możliwości zaopatrzenia się w żywność, od
na terenie wszystkich Kuratoriów Wstępnych Kursów powiednie siły nauczyfcielskie, niezbędne pomoce na
Pedagogicznych, mających na celu wprowadzenie do ukowe i sposobność odbywania lekcji praktycznych
zawodu nauczycielskiego również kandydatów nie itd.
2)
Na kursy te mogą być przyjmowani kandyda
posiadających cenzusu gimnazjalnego, z szczególniej
szym uwzględnieniem młodzifeży wiejskiej i robotni ci i kandydatki, którzy:
a) ukończyli 17 rok życia a nie przekroczyli 25
czej, odznaczającej się zapałem do nauki i pracy ide
lat życia
owej, a grupującej się między innymi w organiza
b) posiadają wykształcenie 7-klasowej szkoły
cjach młodzieżowych.
powszechnej, uzupełnione w miarą możności
Kursy te należy organizować na następujących
nauką w szkole dokształcającej zawodowej,
zasadach:
na kursach, zorganizowanych przez związki
1)
Wstępne Kursy Pedagogiczne . d la, kandyda
społeczne, drogą samokształcenia itp.,
tów na nauczycieli szkół powszechnych bez cenzusu
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c) wykazują odpowiedni poziom inteligencji
ogólnej i wyrobienia umysłowego, konieczne
go do podjęcia skutecznej pracy w kierunku
zdobycia w przyszłości pełnych kwalifikacji
nauczycielskich,
d) wyróżniają się pewnym wyrobieniem społecz
nym, zdobytym w organizacjach młodzieżo
wych, takich zwłaszcza, jak np. Związek Wal
ki Młodych 0. M. Tur, Wici, Sekcja Młodych
\
Stronnictwa Demokratycznego,
e) . posiadają zdolność fizyczną do zawodu na
uczycielskiego,
stwiedzoną przez lekarza
urzędowego (szkolnego).
3) Każdy kurs trwa 6 miesięcy. Ze względu na
to, że potrzeba zasilenia kadr nauczycielskich jest pil
na, należy natychmiast przystąpić do zorganizowania
tych kursów i uruchomić je jeszcze w bieżącym roku
szkolnym w terminie możliwie jak najwcześniejszym.
4) Dla kandydatów niezamożnych przewiduje się
ulgowe lub bezpłatne miejsce w internatach względ
nie stypendia w wysokości do 250 zł. miesięcznie.
5) Kandydaci, którzy korzystać będą ze sty
pendiów lub bezpłatnego utrzymania w intenatach, podpisują zobowiązanie, że po zdobyciu kwali
fikacji nauczycielskich pracować będą - w zawodzie
nauczycielskim przez 1 rok na wyznaczonych przez
właściwe władze szkolne stanowiskach. Jeśli zrezyg
nują przed tym terminem ze stanowiska nauczyciel
skiego lub wystąpią przed ukończeniem kursu, zwrócą
w odpowiednim stosunku wyłożone na nich przez
Skarb Państwa koszty, wpłacając je do Izby Skarbo
wej na rachunek Kuratorium.
Wzór deklaracji załącza się.
6) Kurs może być uruchomiony przy minimalnej
-liczbie 20 uczniów, jednakże zmierzać należy dc łą
czenia kandydatów w większe grupy. Koszty przejaz
du kandydatów od miejsca zgłoszenia na miejsce nau
ki opłacą Kuratoria lub same zorganizują przejażdy.
7) Wstępne Kursy Pedagogiczne będą zakończo
ne egzaminem sprawdzającym wyniki nauki. Kursiści,
którzy złożą egzamin ten z wynikiem pomyślnym,
otrzymają zaświadczenie; wzór tychże będzie ustalo
ny w terminie późniejszym,
8) Po ukończeniu kursu z wynikiem dodatnim ab
solwent powinien być zątrudniony w charakterze po
mocniczej siły nauczycielskiej w szkole — z reguły o
większej liczbie nauczycieli i w klasach niższych. Kie
rownik szkoły otoczy go szczególną opieką, ewentual
nie zleci ten obowiązek jednemu z doświadczonych
nauczycieli, Unikać należy zatrudnienia absolwenta
kursu w szkołach o jednym nauczycielu, przynajmniej
w ciągu jednego roku,
9) Wymienione kursy nie dają pełnych kwalifi
kacji nauczycielskich. Zadaniem ich jest tylko wpro
wadzenie kandydatów w technikę pracy ■nauczyciel
skiej. i danie im pewnego minimum przygotowania nie
zbędnego do podjęcia pracy w szkóle powszechnej
(zwłaszcza w niższych klasach) oraz do rozpoczęcia
pracy samokształceniowej dla zdobycia pełnych kwa
lifikacji nauczycielskich.
Ta praca samokształceniowa absolwentów kursów
będzie kierowana przez Kuratoria według zasad, któ
re w tym względzie ustali Ministerstwo Oświaty osob
nym zarządzeniem.
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10) Powyższe cele kursów są realizowane przez
załączony program nauki oraz odpowiednio zorgani
zowaną pracę wychowawczą.
11) Nauczanie na kursach winno odbywać się we
dług metod dostosowanych ściśle do ich charakteru
i zadań, jakie mają do spełnienia. Należy wobec tego
stosować takie metody, które wyrabiają samodziel
ność i aktywność uczniów i zaprawiają ich do samo
kształcenia.
Organizacja pracy na kursach winna być dokład
nie przemyślana, plan jej w szczegółach tak opraco
wany, aby nie zmarnować ani jednej godziny wyzna
czonej programem, «
Kursistów należy odrazu wdrożyć do sumiennej
i rzetelnej pracy, stawiając wobec nich wysokie wy
magania odpowiednio do ich poziomu i pojemności
umysłowej.
12) Realizacja programu nauki na kursach win
na dać następujące wyniki:
a) uzupełnienie i pogłębienie materioju nauko
wego objętego programem nauki w szkole po
wszechnej,
b) znajomość programu nauki w szkołach po
wszechnych,
c) opanowanie najważniejszych elementów te
chniki nauczania i wychowania,
d) wytworzenie w kursistach właściwego stosun
ku do pracy i zajęcie przez nich odpowied
niej postawy wobec dzieci, rodziców i środo
wiska,
e) uświadomienie co do roli społecznej, jaką
nauczyciel i szkoła mają do spełnienia,
f) wdrożenie do pracy samokształceniowej.
13) Wobec krótkiego czasu trwania kursów cele
wychowawcze ogranicza się do momentów najistot
niejszych, mianowicie do uświadomienia kursistom ich
roli w budowaniu nowej Polski na zasadach demokra
tycznych, do wyrobienia w nich poczucia współodpo
wiedzialności w swoim zakresie za losy i przyszłość
naszego narodu, do wytworzenia głębokiego przeko
nania o konieczności stałej pracy nad sobą oraz do
wskazania im drogi i sposobów tego własnego dosko
nalenia się.
Te cele realizuje się przez*
a) bezpośredni wpływ wychowawczy kierowni
ka kursu i grona nauczycielskiego,
b) odpowiednie pouczenie, szczególnie w związ
ku z omawianiem zagadnień życia współcze
snego, na lekcjach psychologii i pedagogiki,
podczas zebrań kursistów w świetlicy itd.,
c) dopomaganie uczniom do samowychowania
drogą wytworzenia na kursach atmosfery pra
cy, ideowości i karności, organizowanie życia
zbiorowego uczestników kursów,
d) wyzyskiwanie różnych pozaszkolnych czynni- v
ków wychowawczych, jak prasa, radio, książ
ka itp.
Praca wychowawcza winna odbywać się nie tyl
ko na terenie szkoły, ale w dużej mierze również na
terenie internatu, Internat bowiem nie może być tyl
ko miejscem, gdzie młodzież mieszka i otrzymuje po
żywienie, aje miejscem, gdzie odbywa się dalszy ciąg
pracy wychowawczej, prowadzonej w szkole. Specjal
ne zadanie internatu polega na' wdrożeniu młodzieży
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do życia kulturalnego, organizowania współżycia toc) zbadanie uzdolnienia pedagogicznego kandywarzyskiego, organizowania wczasów, uprawiania ćwidatów przez bezpośrednie zetknięcie ich
czeń cielesnych i sportów itd.
z dziećmi (prowadzenie zabaw dziecięcych,
14)
Ze względu na konieczność zapewnienia szkopogadanek z dziećmi itd.),
le powszechnej możliwie jak najbardziej wartościod) zaczerpnięcie wiadomości o charakterze kan
wy ch‘ sił nauczycielskich, zachodzi potrzeba przeprodydatów i ich poglądzie na świat i pracę nauwadzenia należytej selekcji kandydatów, a to żarówczycielską — drogą analizy napisanego przez
no przy wstępie na kursy, jak i przez egzaminy po ich
nich szczegółowego życiorysu, według podanego im
zakończeniu.
przez Kierownictwo kuręów — odpowiednio opracoEgzamin wstępny z języka polskiego, arytmetyki
wanego
kwestionariusza,
z geometrią, geografii z przyrodą i historii ma wyka, związku z tymi badaniami należy założyć arzać umiejętność swobodnego wypowiadania się kankusz obserwacyjny dla kźtżdego kandydata, dla utrwadydata w słowie i piśmie, znajomość matematyki,
lenia spostrzeżeń dokonanych zarówno podczas egzaar^tmetyki z geometrią w zakresie szkoły powszechminu wstępnego, jak i w czasie pobytu kandydatów
nej oraz ogólne orientowanie się w zakresie pozostana kursie, Arkusz taki stanowić będzie podstawę do
łych przedmiotów. Egzamin z języka polskiego i arytdalszego kierowania samokształceniem kandydatów
metyki jest piśmienny i ustrly, z pozostałych przedP° ukończeniu kursu.
t
miotów tylko ustny. Tematy z języka polskiego win15) Ponieważ zapotrzebowanie nowych, sił nauny być tak dobierane, aby pozwalały zorientować się
czycielskich w r. szk. 1945A46 będzie bardzo wielkie,
co do ujmowania zagadnień życia współczesnego, chazachodzi konieczność, aby przez powyższe kursy
rakteru oraz zapatrywania kandydatów na ich przyPrzeszła możliwie jak największa ilość kandydatów,
szłą pracę nauczycielską.
Kontyngenty dla poszczególnych Kuratoriów zostaną
O ile warunki na to pozwalają, byłoby pożądane ustalone osobnym zarządzeniem,
przeprowadzenie selekcii ztfłasza acvch sie kandvdal ć * 0 zorganizowaniu kursów i liczbie przyjętych
fów pon^dto w następujący s^os^b:
?
Y
kandydatów Kuratoria powiadomią Ministerstwo do
.

,

,

.

. ,

r . ..

.

a) zbadanie ich sprawności fizycznej przez nauczyciela wychowania fizycznego,
b) zbadanie inteligencji i wiadomości testami
inteligencji i wiadomości,

dnia

30 czerw ca b. rM przedstaw iając

rownoczesnie

preliminarz budżetowy tych kursów.
Za Ministra Oświaty:
Br. Biedowicz
Podsekretarz Stanu.

Z a łą c zn ik 1 do zarządzenia Min. Oświaty
z dnia 22,V.1945 r. (Nr IIKN-6298/45).

DEKLARACJA
Jako słuchacz(ka) ............ miesięcznego Wstępnego Kursu Pedagogicznego
w ................................................ . przy:........ ........................................ korzystając w czasie
kształcenia się z bezpłatnego internatu, z kartek żywnościowych, ze stypendium,
zobowiązuję się pełnić pracę nauczycielską w publicznych szkołach powszechnych
przez 1 rok po zdobyciu pełnych kwalifikacji na nauczyciela szkół powszechnych
w miejscu wskazanym przez władze szkolne.
W

razie wystąpienia z kursu przed jego ukończeniem albo niemożności

poświęcenia się zawodowi nauczycielskiemu zobowiązuję się zwrócić pobrane sty
pendium, względnie koszta utrzymania w internacie.
Data........................................ ..........

t
Własnoręczny podpis

P o ś w i a d c z e n i e D yr e kc j i Kursów
Na podstawie pokwitowań uczestiiika ............ miesięcznego Wstępnego Kursu
Pedagogicznego
w czasie trwania kursu:

..........................

Dyrekcja

stwierdza,

że

otrzymał on

a) stypendium w kwocie z ł ....................................... ... ......................................... .
b) utrzymanie w internacie wartości z ł ...................................................................
Data.................... .......................... .
Podpis pyrektęrą

/

Str. 2 0

Dziennik Urzędowy Min. Oświaty — Nr 1
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uczania (rola podręcznika, zeszytów, map, książek do
czytania, pism, okazów itp.). Zasady: samodzielności,
stopniowania trudności, poglądowości w nauczaniu.
PROGRAM
Sposoby budzenia zainteresowania. Przyzwyczajenie
6-miesięcznego kursu wprowadzającego do zawodu na
uczycielskiego bez ukończonego wykształcenia średniego
do wysiłku. Zagadn. zmęczenia i znużenia dziecka.
Jednostka metodyczna. Tok lekcji. Forma lekcji.
Ilość
Przedmioty nauczania
godzin Pytanie — odpowiedź. Łączność między przedmiota
Lp.
tygmi. Nauczanie łączne.
II* 1) Stosunek nauczania do wychowania. Or
l Podstawy (psychologii (pedagogicznej
3
2 Nauczanie, wychowanie i organizacja szkolnictwa
ganizacja pracy wychowawczej. Wychowanie harmo
6
3 Higiena
1
nijne. Karność w szkole. Środki wychowawcze. Kary
4 Zagadnienia życia współczesnego
2
i nagrody. Dzieci wyróżniające się (wzorow®, trudne
5 Język polski — z metodyką
7
itd.).
Arytmetyka
i
geometria
—
z
metodyką
6
6
7 Historia — z metodyką
2
2) Praca nauczyciela: plan pracy na dłuższy f
8 Geografia i przyroda — z meitodyką
3
okres, konspekt lekcji, plan pracy wychowawczej.
9 Rysunek i zajęcia praktyczne — z metodyką
4.
Dziecko jako ośrodek pracy nauczycielskiej, a nie
10 Śpiew — z metodyką
2
przedmiot nauczania.
11 Ćwiczenia ciel&sne — z melodyką (przed nauką
po- Vs godz. dziennie z podzia?e*m na grupy)
3) Technika pracy umysłowej: proces czytania
(3)
36
książek, higiena czytania i prący samokształceniowej.
Razem
+ (3)
Sposób czytania książki naukowej i czasopism (umie
•
jętność streszczenia, robienia wyciągów i notowania
39
własnych uwag).
Wytyczne do realizowania programu
*
4) Zagadnienie współpracy z rodzicami. Koniecz
ność poznawania środowiska przez nauczyciela.
1. Metodykę poszczególnych przedmiotów nale
III, Zapoznanie się z zasadniczymi ustawami
ży oprzeć o materiał rzeczowy przerabiany przez słu i rozporządzeniami władz szkolnych wg następują
chaczów i o lekcje pokazowe w szkole powszechnej.
cych wytycznych:
2. Wszystkie przedmioty wymienione w punktach
1) Zasady ustroju i organizacji szkolnictwa po
5— 11 należy przerabiać w zakresie materiału szkoły wszechnego.
powszechnej, który musi być gruntownie opanowany.
2) Rola nauczyciela w świetle statutu szkół po
3. Dążyć należy do tego, by każdy słuchacz prze wszechnych,
prowadził choćby jedną lekcję praktyczną,
3) Znaczenie Rady Pedagogicznej.
4. Lekcje śpiewu z metodyką można uzupełnić
4) Prawa i obowiązki nauczyciela'.
podczas zajęć świetlicowych lekcjami chóru, na które
5) Ocena pracy i wartości nauczyciela.
przewidzieć należy 4 godziny tygodniowo,
Uwagi. Punktem wyjścia dla przepracowania ma
5. Ćwiczenia cielesne obejmować winny rodza
teriału
z zakresu dydaktyki powinny być lekcje w
je ćwiczeń, gier i zabaw, przewidziane w programie
szkole
powszechn,,
z których należy wyłowić zagad
szkoły powszechnej. Należy je prowadzić, o ile moż
nienia
dydaktyczne
i wychowawcze. Lekcje te należy
ności, przed śniadaniem z podziałem na grupy według
przeprowadzić
w
porozumieniu
z prelegentami po
płci,
szczególnych
przedmiotów
dadzą
one jednocześnie
6. Należy dążyć do jak największego uaktywnie
nia słuchaczów na lekcjach, ograniczając do minimum materiał dla tamtych prelegentów.
metodę wykładową.
Higiena
Podstawy psychologii pedagogicznej
1. Higiena oddychania.
1, Zainteresowanie dzieckiem, jego rozwojem
Dbałość o czyste i świeże powietrze. Walka z ku
(obserwacja, lektura beletrystyczna o dzieciach).
rzem.
2, Rozwój fizyczny i psychiczny. Czynniki
2. Higiena odżywiania. Higiena zębów, jamy ust
rozwoju. Fazy rozwojowe. Charakterystyka faz roz nej. Pokarmy, napoje — ich wartość. Woda.
wojowych ze szczególnym uwzględnieniem fazy dru
3. Higiena mieszkań. Wpływ złych mieszkań
giego dzieciństwa. (Przy sposobności stopni&we zapo na śmiertelność. Oświetlenie, ogrzewanie, przewie
znawanie ze znaczeniem terminów psychologicznych), trzanie.
3, Psychika dziecka miejskiego i wiejskiego.
4. Pielęgnowanie skóry. Odzież, bielizna, ką
4, Indywidualność ucznia — różnice indywidu piele. Regulacja ciepła i hartowanie ciała. Zwalczanie
alne między dziećmi. Osobowość, Osobowość nauczy wszawicy,
ciela,
5. Zwalczanie chorób zakaźnych jako klęski oso
5, Klasa szkolna,
bistej i społecznej. Bakterie, drogi rozpowszechniania
się chorób zakaźnych, najczęstsze' choroby zakaźne.
Nauczanie, wychowanie i organizacja szkolnictwa
Metody zwalczania ęhorób zakaźnych: odosobnienie,
I, 1) Organizacja szkoły.
odkażanie, szczepienie. Akcja zapobiegawcza: przepi
2)
Zągadn, dydaktyczne: Zdobywanie wiadomo
sy dotyczące utrzymania porządku i czystości w szko
ści (przez obserwację,* doświadczenie, lekturę itp.). łach. Przepisy zapobiegawcze przeciwko szerzeniu się
Utrwalanie wiadomości (przez powtarzanie, syntety chorób zakaźnych przez szkołę i zakłady wycho
zowanie) . Kontrola i ocena pracy uczniów. Środki na wawcze,
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6. Higiena budynku szkolnego, pomieszczeń i
urządzeń szkolnych (gmach, szatnia, oświetlenie,
ogrzewanie, wodociągi, ustępy, czystość sal, woda do
picia, spluwaczki, sprzątanie, dziedziniec,, boisko *—
plac,.ogród),
7. Zwalczanie gruźlicy, alkoholizmu i innych
chorób społecznych.
8. Higiena zawodu nauczycielskiego. Higiena
pracy. Choroby „nauczycielskie" i zapobieganie im.
Organizacja opieki higieniczno-leljarskiej w szkołach.
9. Zasady ratownictwa.
Uwagi. W toku lekcyj podać podstawowe Wia
domości o budowie i czynnościach ciała ludzkiego.
(Komórki i tkanki. Skóra. Narządy ruchu. Narządy
oddychania, krążenia, trawienia i wydalania. Układ
nerwowy).
Zagadnienia życia współczesnego
I, Demokracja polityczna, społeczna i kultural
na. Faszyzm włoski, narodowy socjalizm niemiecki
i inne odmiany faszyzmu — jako wrogowie demokra
cji i międzynarodowy oręż imperializmu. Faszyzacja
Polski po r. 1926, Konstytucja 1935 r. w porównaniu
z konstytucją r. 1921. Zaostrzenie się przeciwieństw
klasowych i narodowościowych, polskie strajki, po
wstania,- pacyfikacje, pogromy. „Piąta kolumna*‘r
Przyczyny klęski wrześniowej 1939 r. Eksterminacyj
na polityka okupanta wobec poszczególnych odłamów
ludności. Rola sił zbrojnych obozu ludowego w dzie
jach Polski podziemnej. Związek Patriotów Polskich
i Wojsko Polskie w Z. S, S. R. — Emigracja londyń
ska. Sprawa polska na arenie międzynarodowej —
deklaracje państw alianckich. Wojsko polskie na
frontach. Krajowa Rada Narodowa. Bohaterstwo i tra
gedia powstania warszawskiego . P. K, W. N. i jego
działalność. Rząd Tymczasowy. Sojusz polsko-ra
dziecki. Polska w rodzinie państw słowiańskich.
II, Ustrój agrarny w Polsce i znaczenie prze
prowadzonej reformy rolnej, Demokratyzacja armii
i ustroju administracyfnego. Nowa organizacja pracy
wytwórczej: rady załogowe, Korzyści przesunięcia się
terytorium Państwa ku zachodowi. Sprawa zaludnie
nia ziem zachodnich. Odbudowa i rozbudowa przemy
słu. Spółdzielczość.
III, Polityka oświatowa w Polsce sprzed 1939 r.
Znaczenie demokratyzacji oświaty. Nauczyciel „am
basadorem demokracji".
Jąźyk polski z metodyką
/. Materiał poznawczy z j. polskiego:
1. Jak dzieci uczy się czytać — pisać (ortogr.)
2. Psychologia wyrażania u dzieci w wieku
szkolnym:
a) w mowie,
b) w piśmie,
3. Psychologia czytelnictwa w wieku szkolnym.
4. Typowe teksty — ich krótka analiza.
II, Materiał metodyczny.
1. Technika czytania kursorycznego.
2. Technika rozumienia treści.
,
3. Technika planu czyt. — plan obrazkowy.
4. Wzory lekcji rozbudz. czytelnictwa.
5. Technika prowadzenia ćwiczeń językowych.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Technika opowiadań nauczyciela.
Technika obserwacji.
Technika wiersza,
Technika inscenizacji.
Wzory lekcji słownictwa, 1
Typowe lekcje gramatyki.
Objętość prac piśmiennych,
Tematy i rodzaj ćwiczeń.
,
Wzory naucz, ortografii.
Technika poprawiania.
Wycieczka — wykorzystanie materiału.
Znajomość programu szk", powszechnej.
Metodyka arytmetyki z geometrią
I. Arytmetyka.
1. Pojęcie liczby jako cecha zbioru; odwzorowa
nie. Wprowadzanie tego pojęcia u dzieci. Liczba a cy
fra, Obrazy liczbowe. Próg dziesiątkowy i jego prze
kraczanie, Układ dziesiątkowy, jego zalety i wady.
Przykłady układów nie dziesiątkowych, Rozszerzanie
zakresu numeracji do 1 000, do 10000, na dowolne
liczby całkowite. Dziesiątkowy układ metryczny jed
nostek długości, wagi i pojemności.
2. Liczby pierwsze i złożone. Wielokrotna i po
dzielnik, Cechy podzielności przez 2, 5, 4, 8, 25, 9, 3.
Sposoby opracowania cech podzielności w szkole. Naj
większy wspólny podzielnik, najmniejsza wspólna
wielokrotna. Reszta przy danym dzielniku.
3. Cztery działania na liczbach całkowitych. Ra
chunek pamięciowy i piśmienne sposoby wykonywania
działań, Zapisywanie. Znaczenie rachunku pamięcio
wego w szkole. Związki między liczbami w działa
niach, własności działań i ich zastosowanie.
4. Wprowadzanie pojęcia ułamka jako części ca
łości. Porównywanie, dodawanie i odejmowanie ułam
ków i liczb mieszanych, Znajdowanie ułąmka danej
całości i całości z danego jej ułamka. Definicja mno
żenia przez ułamek i dzielenia przez ułamek. Wpro
wadzenie tych działań w szkole. Ułamek jako stosu
nek dwóch wielkości i jako iloraz dokładny. Podział
wielkości w danym stosunku. Trudności metodyczne
przy nauce ułamków.
5. Liczby dziesiętne; wprowadzenie ich przez
ułamki zwykłe i przez rozszerzenie pozycyjnego ukła- .
du dziesiątkowego. Działania na liczbach dzies. —
uwagi metodyczne.
6. Używanie nawiasów i kreski ułamkowej. Wzo
ry na rozwiązywanie zadań. Układanie zadań do po
danych wzorów. Kolejność działań we wzorach beznawiasowych. Wzory literowe.
7. Zależność proporcjonalna prosta i odwrotna —
zadania i sposoby opracowania w szkole pojęcia pro
porcjonalności. Zastosowania. Procent, promil, wpro
wadzenie pojęcia i obliczenia procentowe.
8. Przybliżenia dziesiętne. Przybliżenie z dokład
nością do ... Dodawanie i odejmowanie przybliżeń
dziesiętnych. Stopień dokładności przybliżenia dzie
siętnego. Mnożenie i dzielenie przybliżeń dziesiętnych.
Zastosowania przybliżeń dziesiętnych w zadaniąch
przy użyciu.zamiany miar dawnych na metryczne, cię
żaru właściwe‘go ciał itp.
II. Geometria.
1. Pojęcia podstawowe geometrii.
2. Wprowadzanie nowych pojęć geometrycznych:
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kąta, odcinka linii łanjanej, figury geom. itp. W ie mi słowiańskimi). Obrona granic zachodnich za pierw
lokąty foremne. Twierdzenia o polach figur płaskich, szych Piastów. Polska dzielnicowa. Krzyżacy w Pol
wprowadzanie wzorów na pola w szkole. Wzory na sce , napady Tatarów, kolonizacja niemiecka, zniem
obliczanie objętości brył. Jednostki miar pola i obję czenie miast, polskość wsi średniowiecznej, Jagiello
tości. Zamienniki, Pole koła, objętość walca i stożka. nowie, odwrócenie się od granic zachodnich ku
3. Rzut ukośny równoległy — kreślenie znanych wschodnim. Wzrost możnowładztwa, upadek ludno
ści rolniczej, tworzenie się kultury szlachęćkiej. Epo
figur i brył w rzucie ukośnym równoległym.
4. Skala i plan. Kreślenie i odczytywanie planów. ka królów elekcyjnych*, utrwalenie się rządów możno
Sposoby mierzenia i odmierzania przy zdejmowaniu władztwa, gospodarka szlachecka, upadek wsi i miast.
planów. Przenoszenie figur w danej skali metodą rzu Reformacja w Polsce. Złóty wiek kultury.
Polityczny egoizm szlachecki i wzrost wpływów
towania na oś.
obcych
w epoce saskiej. Odrodzenie myśli politycznej
/ // . Zagadnienia ogólne.
w 18 w. Przyczyny i skutki upadku Polski. Walki
_ Znajomość programu szkoły powszechnej. Ćwicze
0 niepodległość. Położenie Polski pod zaborami i roz
nia rachunkowe i zadania tekstowe; rola jednych
wiązanie
sprawy uwłaszczenia przez obce czynniki.
i drugich. Dobór treści zadań, sposoby ich rozwiązy
1
Sprawa
Polski w okresie wojny światowej. Udział
wania. Pomoce naukowe .w nauczaniu arytmetyki
Polaków w walkach zbrojnych i na Konferencji Poko
z geom. w związku z zasadą poglądowości, (Wytwa
jowej.
Odzyskanie
niepodległości.
Konstytucja
rzanie pomocy naukowych przez dzieci i nauczyciela).
z
1921
r.
Znajomość, umiejętność, sprawność, biegłość jako sto
Odnośnik 2. Przykłady tematów:
pnie osiągania wyników w nauczaniu arytmetyki z ge
ometcią.
Polityka Boi. Chrobrego i Krzywoustego w spra
Uwagi: Przerabianie materiału na kursie ma na wie granic zachodnich. Walka z Krzyżakami. Toleran
celu z jednej strony przypomnienie słuchaczom mate cja religijna i narodowościowa za Jagiellonów. Komi
riału naukowego szkoły powszechnej i opanowanie go sja Edukacji'Narodowej. Sejm czteroletni. Konstytu
całkowicie, z drugiej strony ma dać wskazówki meto cja 3 maja. Kpźnica Kołłątajowska. Powstanie Ko
ściuszkowskie — Uniwersał Połaniecki. Dalsze wal
dyczne do jego realizacji.
ki o niepodległość po rozbiorach. Ideologia demokra
Historia — z metodyką
tyczna Wielkiej Emigracji. „Czerwoni” w 1863 r.
Ruch rewolucyjny pod zaborami. Wspólna walka pro
I. Materiał poznawczy z historii.
1. Wytworzenie pojęcia przeszłości i ciągłości hi letariatu polskiego i rosyjskiego w 1905 r. Walka
storycznej na podstawie obserwacji współczesnego z hakatą w zaborze niemieckim. Rozpęd demokracji
po 1918 r. Zdobycze obozu pracy w Konstytucji
życia.
2. Zapoznanie się z wzajemnym układem stosun 1921 r.
ków społecznych* między warstwami w dawnej Polsce
Geografia i przyroda z metodyką.
(możnowładztwa, szlachty, mieszczaństwa i chłopów).
I.
Znaczenie
i stanowisko nauk przyrodniczych
3. Przypomnienie przerobionego dawniej materia
1
geografii
w
szlcole
powszechnej.
łu (według schematu podanego poniżej w odnośni
II. Znajomość programu. Ogólne podstawy kon
ku 1).
4. Znajomość życia najwybitniejszych postaci strukcji programu.
w dziejach Polski.
III. Omówienie podstawowych pojęć przyrodni
5. Najdonioślejsze momenty najbardziej pozy czych: zag. ewolucji.
tywne w rozwoju państwowości polskiej. (Przykłady
Przyroda, ciała, własności, zjawiska, energia, pra
. rozwinięcia tematów w odnośniku 2).
ca a siła.
6. Błędy w polityce polskiej (zwłaszcza w Polsce
Przedmiot badań fizyki (z lekcją pokazową ,,o
Odrodzonej).
cieple i termometrze",
7. Jak uczyć dzieci historii na stopniu propedeuPrzedmiot badań chemii (z lekcją pokazową
tycznym.
,,o paleniu"),
Przedmiot badań geologii (z lekcją pokazową ,,o
II. Materiał metodyczny.
powstaniu gór"),
1. Umiejętność wiązania wiadomości o przeszło
Przedmiot badań botaniki (z lekcją pokazową ,,o
ści z mapą.
komórce" lub ,,o kwiecie"),
2. Technika opowiadań nauczyciela.
Przedmiot badań zoologii (z lekcją pokazową „o
3. Grupowanie materiału w obrazy.
krowie" lub ,,o koniu"),
4. Poszukiwanie materiału historycznego (obra
Przedmiot badań anatomii (z lekcją pokazową „o
zy, ilustracje, podręczniki, zabytki).
trawieniu").
5. Wycieczki.
IV. Omówienie pojęć geograficznych: geografia,
6. Wzory Jekcji.
krajoznawstwo i udział nauczycielstwa w pracy kra
7. Aktualizacja w historii.
joznawczej.
8. Uwzględnienie dziejów regionu, w którym leży
Muzea szkolne. Organizacja wycieczek. Badania
szkoła, o ile są odpowiednie warunki.
samodzielne w danym regionie.
Odnośnik 1. Przykład,rozwinięcia programu:
V. Metodyka. Jak przeprowad*zić lekcje o poZnaczenie dodatnie i ujemne przyjęcia przez Pol działce, o kierunku, o planie, o poziomicach, o mapie,
skę chrześcijaństwa (w zestawieniu z innymi naroda o krainach Polski, o kuli ziemskiej, o ruchach ziemi
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i ich skutkach, o Koperniku, o klimacie, o rzeźbie te
II.
Cele i charakter nauczania zajęć praktycznych
renu i czynnikach kształtujących go, o geologii.
w szkole powszechnej. Program zajęć praktycznych
Jak uczyć o krajach Europy, o krajach świata.
i organizacja pracy. Wycieczki, i lekcje czterogodzin
VI.
Wiadomości niezbędne z astronomii: słońca,ne. Zajęcia z zakresu kultury życia Codziennego. Za
gwiazdy, planety, księżyce, mgławice, komety. Budo jęcia rękodzielnicze. Techniki robót rękodzielniczych,
Prace zespołowe. Prace w ogródku szkolnym i hodow
wa wszechświata.
■i . le pomocnicze. Organizacja klas łączonych. Korelacja
Rysunek i zajęcia praktyczne z metodyką.
robót z innymi przedmiotami. Lekcje metodyczne pro
I.
Cele i charakter nauczania rysunktt. w szkolewadzone przez prelegentów i słuchaczy łącznie z omó
powszechnej. Sztuka dziecka w wieku przedszkolnym wieniem. Omówienie tematów pracy samodzielnej i po
danie lektury z zakresu robót.
i szkolnym. Rodzaje ćwiczeń słuchaczów w zakresie
programu szkoły powszechnej:
Śpiew z metodyką.
a) rysunęk pamięciowy dowolny,
I. Pieśni jednogłosowe. Kanony. Pieśni dwugłoso
b) rysunek pamięciowy na oznaczony temat,
we. Pierwsze wskazówki teoretyczne: zwrócenie u\vac) rysunek z pokazu i poobserwacyjny,
gi na dynamikę, tempo, dykcję, emisję głosu. Wstęp
d) rysunek z natury czyli z modelu,
ne wiadomości o zasadach muzyki (takt, pauza, budo
e) rysunek z wyobraźni 1) ilustracja, 2) fanta wa gam). Nauczanie śpiewu przy pomocy nut. Do
zyjny (łącznie z metodą ich prowadzenia).
starczanie wartościowego materiału pieśniarskiego na
Techniki rysunkowe w klasach niższych. Metoda, potrzeby szkoły.
warunki i organizacja pracy. Wpływ ćwiczeń pomoc
II. Wskazówki metodyczne w trakcie nauczania
niczych na doskonalenie się rysunków dziecięcych. śpiewu. Zapoznanie się z programem śpiewu w szkole
Korelacja nauki rysunku z innymi przedmiotami. Sto powszechnej.
sunek nauki rysunku do estetyki życia codziennego*
Ćwiczenia cielesne z metodyką.
a) wnętrze klasy i domu, b) uroczystości szkolne.
Metodyka
ćwiczeń gimnastycznych (toki lekcyj
Zasady planowania rocznego rozkładu materiału
ne
i
osnowy
lekcyjne).
Zasób ćwiczeń gimnastycznych
nauczania.
na poziom szkoły powszęchnej. Zasób gier i zabaw (w
Lekcja liternictwa dla słuchaczów (ćwiczenia).
formie praktycznej).
Lekcja rysunku przestrzennego (ćwiczenia).
Program szczegółowy ćwiczeń gimn. oprzeć na
Lekcje metodyczne od kl. I do V prowadzone podstawie programu szkół powszechnych, z którymi
przez prelegentów i słuchaczy łącznie z omówieniem, należy zapoznać słuchaczów kursu.

15.
ZARZĄDZENIE
Ministra Oświaty

z dnia 23 maja 1945 r. (Nr II1-4940/45)
w sprawie otwarcia Państwowego Gimnazjum Bieli/marskiego i Państwowej
' w Płocku.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia,, 4 czerwca 1920 r.
o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz.U.R.P. Nr 50
poz. 304) oraz § 148 i § 150 rozporządzenia Ministra
W R. i O. P. z dnia 21 listopada 1933 r. o organizacji
szkolnictwa zawodowego (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P.
Nr 15, poz. 202) zarządzam, co następuje:

Szkoły Krawiecko - Bleliżniarskieji

§ 1. Tworzy się Państwowe Gimnazjum Bieliźniarskie i Państwową Szkołę Krawiecko - Bieliźniarską
w Płocku.
§ Z. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 1945 r.
Mjn|ster 0światy:

Dr St. Skrzeszewski

16.
ZARZĄDZENIE
Ministra

Oświaty

z dnia 24 maja 1945 r. (Nr I BN-6507/45)
o organizacji zaopatrywania nauczycieli w produkty przydziałowe.

Po porozumieniu się z Ministerstwem Aprowizacji
i Handlu w sprawie systematycznego, doprowadzania
określonych instrukcją przydziałów aprowizacyjnych
wg norm kart żywnościowych I, IR kategorii i dodat
ku „C" oraz rozdziału doraźnych deputatów i premii
dla nauczycieli wszystkich typów publicznych szkół
i państwowych i ich rodzin zarządzam, aż do odwoła
nia, co następuje:

1. W Kuratoriach Okręgów Szkolnych oraz Inspek
toratach Szkolnych tworzy się jednoosobowe referaty
zaopatrywania nauczycieli.
2. Na stanowiska referentów zaopatrywania w obu
instancj ach należy do odwołania płatnię urlopować
czynnych nauczycieli, w pierwszym rzędzie nauczy
cieli - spółdzielców, członków Z.N.P., cieszących się
zaufaniem nauczycieli.
v

