Kierunek: Teologia
Kod przedmiotu: 12-PAPS-Z
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa zajęć/przedmiotu:
Nazwa zajęć/przedmiotu w języku angielskim
Kod zajęć/przedmiotu:
Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub
fakultatywny):
Kierunek studiów:
Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite
studia magisterskie):
Profil studiów (ogólnoakademicki /
praktyczny):
Rok studiów (jeśli obowiązuje):
Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Liczba punktów ECTS:
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres
e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy:
Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (elearning) (tak [częściowo/w całości] / nie):

Prawne aspekty pracy szkoły
Legal Aspects of School Functioning
12-PAPS-Z
Obowiązkowy
Teologia
jednolite studia magisterskie
Ogólnoakademicki
Trzeci
4 ĆW
0,5
Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik,
mirgo@amu.edu.pl
Polski
Nie

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
a) Zapoznanie studenta z podstawami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego
prowadzenia przez niego działań edukacyjnych.
b) Zapoznanie studenta ze statusem prawnym nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki i rodzajów
odpowiedzialności prawnej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
obowiązują): brak.

społecznych (jeśli

3. Efekty uczenia (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) kierunku studiów
Symbole EU
dla kierunku
studiów
Zna i rozumie podstawową terminologię: zakład administracyjny, T_W02; T_W12;
prawo oświatowe, system oświaty, placówka oświatowa, nauczyciel,
pragmatyka zawodowa, odpowiedzialność prawna, obowiązki
edukacyjne
Zna podstawową terminologię z zakresu prawa cywilnego oraz T_W02; T_W12;
rodzinnego odnoszącą się do statusu prawnego dziecka (małoletność,
pełnoletność, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych,
władza rodzicielska, piecza nad osobą)
Posiada orientację w zakresie podstaw prawnych regulujących system T_W02; T_W12
oświaty w Polsce, w tym tzw. prawa wewnątrzszkolnego oraz
regulacje prawne związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Posiada orientację w zakresie sytuacji prawnej dziecka realizującego T_W02; T_W12
obowiązki edukacyjne oraz realizacji obowiązków edukacyjnych
Posiada podstawową wiedzę dot. statusu, praw i obowiązków T_W02; T_W12
nauczyciela odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela,
wychowawcy, pragmatyki zawodowej

Symbol EU dla
Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
zajęć/przedmiotu student/ka:

PAPS_01

PAPS _02

PAPS_03
PAPS_04
PAPS _05
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Posiada orientację w katalogu praw dziecka oraz podstaw prawnych T_W02; T_W12
postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a
także krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka,
dziecka, ucznia (także z niepełnosprawnościami)

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Wykładnia terminów: zakład administracyjny, prawo oświatowe, system oświaty,
placówka oświatowa, nauczyciel, pragmatyka zawodowa, odpowiedzialność
prawna, obowiązki edukacyjne.
Wykładnia terminów: małoletność, pełnoletność, zdolność prawna, zdolność do
czynności prawnych, władza rodzicielska, piecza nad osobą.
Omówienie regulacji prawnych dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem
aktów tzw. prawa wewnątrzszkolnego (także w zakresie dot. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej)
Omówienie rodzajów oraz sposobów realizacji obowiązków edukacyjnych.
Charakterystyka statusu prawnego nauczyciela. Omówienie zakresu obowiązków
i podstaw odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Prezentacja katalogu praw
dziecka oraz zasad prawnych stanowiących klauzule generalne w postępowaniach
z udziałem dziecka (zasada dobra dziecka, zasada prymatu rodziców w
wychowaniu dziecka).
Prezentacja katalogu praw dziecka oraz zasad prawnych stanowiących klauzule
generalne w postępowaniach z udziałem dziecka (zasada dobra dziecka, zasada
prymatu rodziców w wychowaniu dziecka) oraz podstawowych aktów prawnych
regulujących postępowanie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Symbol EU dla
przedmiotu
PAPS _01
PAPS _02
PAPS _03
PAPS_04

PAPS _05

PAPS _06

5. Zalecane akty prawne i literatura:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 28 lipca 1993 .r
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania
odwoławczego
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
oraz wybrane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dot. pomocy psychologicznopedagogicznej, działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kształcenia specjalnego.
Literatura: Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2011.
Szpet J., Gogolik M., Nauczanie religii w polskim przedszkolu i szkole, Poznań 2018.
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III.

Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

✔

Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?)

✔
✔
✔

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?)

PAPS
_01

PAPS
_02

PAPS
_03

PAPS
_04

PAPS
_05

PAPS
_06

X

X

X

X

X

X
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
4

Przygotowanie do zajęć

-

Czytanie wskazanej literatury

6

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.

-

Przygotowanie projektu

-

Przygotowanie pracy semestralnej

-

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

5

Inne (jakie?) -

-

SUMA GODZIN

15

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

0,5

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć
lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
- bardzo dobry (5,0): 80% obecności i aktywność na zajęciach, bardzo dobre wykonanie zadanych
zadań w sposób kreatywny i twórczy,
- dobry plus (4,5): 80% obecności na zajęciach i dobre wykonanie zadanych zadań w sposób twórczy,
- dobry (4,0): 80% obecności na zajęciach i wykonanie zadanych zadań,
- dostateczny plus (3,5): 80% obecności na zajęciach i niekompletne wykonanie zadanych zadań,
- dostateczny (3,0): 80% obecności na zajęciach i połowiczne wykonania zadanych zadań, brak
któregoś z zadań,
- niedostateczny (2,0): nie usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 80% zajęciach, brak
wykonania zadań,

4

