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W odpowiedzi na pismo pani minister Krystyny Szumilas nr DPN-1-AKZ-0215-1/2012 

z dnia 12 czerwca, przesyłam opinię Stowarzyszenia Rodziców „TU“  dotyczącą projektu 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół.  

 

1. Uważamy, że zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dotycząca statusu wątku 

tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” polegająca na jednoznacznym 

określeniu tego wątku jako obowiązkowego w realizacji przez nauczyciela 

przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo jest niezbędna w celu 

utrwalania znajomości historii własnego państwa i narodu. Dlatego popieramy 

decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie proponowanej zmiany. 

2. Jednocześnie wnosimy o uzupełnienie programu obowiązkowej nauki historii o 

wiedzę z okresu od I-szej wojny światowej do czasów współczesnych co najmniej 

w takim samym zakresie jak pozostałe działy historii. Zgodnie z art. 15.1 ust. 

obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Program historii 

kończy się w gimnazjum na etapie I-szej wojny światowej. Najnowsza historia 

Polski jest przewidziana do realizacji programowej dopiero na IV, 

nieobowiązkowym etapie edukacji ponadgimnazjalnej. Skutkiem tego osoby 

kończące dukację na etapie III, nie mają okazji poznać i zrozumieć współczenej 

historii naszego kraju. Ich wiedza na ten temat ogranicza sie do skrótowej 

znajomości nabytej w szkole podstawowej. Program historii powinien być tak 

ułożony, aby stanowił całość od klasy IV szkoły postawowej do końca gimnazum.  

Nie ma powodu, aby najnowsza historia Polski była uwzględniona w  podstawie 

programowej  obowiązkowej edukacji w zakresie mniejszym niż pozostałe działy 

historii.  

 

                                 

 

Z wyrazami szacunku 

Monika Ebert  
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