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Stan wdrożenia rekomendacji na przyszłość 

Wypełnieniem rekomendacji Zwiększenia nacisku na edukację bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w szkołach zapisanej w dokumencie  „Stan bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r. ”, było 

podjęcie wspólnych starań resortu transportu, przy wsparciu Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do włączenia w nową podstawę 

programową szerszej tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Nowa podstawa programowa 

 Podjęte starania i długotrwałe rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
doprowadziły do uwzględnienia poszerzonej tematyki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w nowej podstawie programowej. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, które uzupełniło reformę szkolną.  
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Nowa podstawa programowa 
Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r.  
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Nowa podstawa programowa 
Rozporządzenie  

Zagadnienia wychowania komunikacyjnego zostały uwzględnione w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. m.in.: 

 W preambule podstawy programowej wychowania przedszkolnego wskazującej, że 
jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

 wyodrębniono obszar „Wychowanie komunikacyjne” w klasach IV – VI  
w przedmiocie „Technika”; 

 zawarto podstawy udzielania pierwszej pomocy w klasach VIII szkoły podstawowej 
w przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa”. 
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Nowa podstawa programowa 
Wychowanie przedszkolne - załącznik nr 1 

Wychowanie przedszkolne 

Jednym z zadań przedszkola jest: 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 
ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. 
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Nowa podstawa programowa 
Szkoła podstawowa - załącznik nr 2 

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna: 

W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga m.in.: 

- umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w 
tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii 
oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym. 

W edukacji przyrodniczej w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku uczeń m.in.: 

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa  
w ruchu   drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania 
się w środkach publicznego transportu zbiorowego. 
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Nowa podstawa programowa 
Szkoła podstawowa - załącznik nr 2 

II etap edukacyjny: klasy IV–VIII Technika treści nauczania – wymagania 
szczegółowe:  

Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:  

1) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer  
i rowerzysta;  

2) interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;  

3) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.   

W nowej podstawie programowej wyodrębniono zakres treści związanych  
z bezpieczeństwem ruchu drogowego jako oddzielny blok tematyczny składający 
się z trzech punktów. Natomiast w poprzedniej podstawie programowej 
zagadnienia te ujęto w jednym sformułowaniu: „bezpiecznie uczestniczy w ruchu 
drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta”.  



9 

Nowa podstawa programowa 
Wychowanie komunikacyjne w przedmiocie Technika – 

komentarz Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

 

 

1. bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta: 
interpretuje warunki dopuszczenia rowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym; 
posiada prawidłowe nawyki jazdy rowerem; korzysta w sposób świadomy  
z elementów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym; respektuje nakazy 
i zakazy obowiązujące rowerzystę w ruchu drogowym; przyjmuje postawę szacunku 
wobec innych uczestników ruchu drogowego; stosuje zasadę szczególnej 
ostrożności oraz ograniczonego zaufania; formułuje wyczerpującą informację  
o wypadku; 

2. interpretuje sygnały i znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty: definiuje 
najważniejsze pojęcia (m.in. takie jak: droga, jej elementy i rodzaje, pojazd i jego 
rodzaje); charakteryzuje podstawowe manewry w ruchu drogowym omawia zasady 
ruchu drogowego obowiązujące na skrzyżowaniach oraz przejazdach kolejowych; 

3. konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa: rozpoznaje i klasyfikuje zespoły, części i niezbędne wyposażenie 
roweru, kontroluje elementy roweru wpływające na bezpieczeństwo jazdy. 
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Nowa podstawa programowa 
Wychowanie komunikacyjne w przedmiocie Technika – 

rekomendacje dla nauczycieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej 

 

 

 

Podstawa programowa Techniki umożliwia uczniom zdobycie karty rowerowej – pierwszego 
prawa jazdy. Zaleca się wprowadzenie treści nauczania związanych z ruchem drogowym na 
poziomie klasy IV.  
 
Wskazane jest, aby przygotowanie do uzyskania karty rowerowej odbywało się w ramach 
specjalnego kursu organizowanego w ramach realizacji godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły. Będzie to bardzo ważny element edukacyjny, ponieważ uczeń po raz pierwszy weźmie 
udział w szkoleniu (pozalekcyjnym), które pomoże mu w zdobyciu pierwszego uprawnienia w 
zakresie ruchu drogowego. Uczestniczenie w takim kursie nie tylko przygotowuje ucznia do 
uczestnictwa w ruchu drogowym, ale także uczy odpowiedniego podejścia do procesu 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Będzie to procentowało w dalszej jego edukacji. 
Warunkiem prawidłowej organizacji szkolnych kursów przygotowujących do uzyskania karty 
rowerowej jest opracowanie regulaminu, który powinien określać m.in. warunki dotyczące 
uczestnictwa w kursie, jego zaliczenia, czasu trwania kursu itp.  
Szkoła może również nawiązać współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, 
jeżeli taki funkcjonuje w najbliższej okolicy. Instytucja ta może zorganizować szkolenie 
przygotowujące uczniów do uzyskania karty rowerowej. 
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Nowa podstawa programowa 
przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego 
zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu 
bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, 
edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. 
 
W obszarze „Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy” 
treści kształcenia ukierunkowano na podniesienie jakości nauczania przedmiotu. 
Celem zasadniczym jest bowiem wykształcenie u uczniów umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem 
czynności udzielania pierwszej pomocy u osób zagrożonych, zanim dotrze do nich 
pomoc medyczna. 
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Nowa podstawa programowa 
Zapisy w rozporządzeniu szkoły podstawowe 
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Nowa podstawa programowa 
Szkoły ponadpodstawowe 

 W ramach uzgodnień międzyresortowych resort transportu w dniu 
28 lipca 2017 r. zgłosił zapisy do projektu rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej 
szkoły II stopnia.  

 Potrzeba kontunuowania procesu systemowego kształcenia 
młodzieży w zakresie treści tzw.  „wychowania komunikacyjnego”,  
tj. kształtowania i utrwalania prawidłowych nawyków poprawnego 
zachowania się ucznia w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta, 
motocyklista czy kierowca. Ich realizacja ma przyczynić się do 
wszechstronnego rozwoju uczniów, kształtowania zachowań 
prozdrowotnych i prospołecznych, rozwoju samodzielności oraz 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, a 
docelowo przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce w perspektywie kilku najbliższych lat. 
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Nowa podstawa programowa 
Uwagi do projektu rozporządzenia załącznik nr 1 
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Nowa podstawa programowa 
Uwagi do projektu rozporządzenia załącznik nr 2 
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Nowa podstawa programowa 
Uwagi do projektu rozporządzenia załącznik nr 3 
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Nowa podstawa programowa 
Zakres uwzględnionych uwag  

 Propozycje zgłoszone przez resort transportu dotyczące rozszerzenia celów kształcenia 
ogólnego w liceum i technikum o kwestie dotyczące poszanowania norm, nabywania 
wiedzy  zakresu szeroko rozumianego ruchu drogowego, rozszerzenia działań  
o charakterze profilaktycznym także w kontekście ruchu drogowego zostały przez resort 
edukacji uwzględnione w projekcie rozporządzenia, zgodnie z pismem z dnia  
28 września 2017 r.  

 Propozycje zapisów w przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa” i „Wychowanie 
fizyczne” został uwzględnione w projekcie rozporządzenia. 

 Zaaprobowano również propozycje rozszerzenia zapisów z przedmiotu „Fizyka”  
dotyczące rozumienia prędkości w przypadku pojazdów – zarówno w zakresie 
podstawowym, jak i rozszerzonym. 
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Nowa podstawa programowa 
Zakres uwzględnionych uwag  
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Nowa podstawa programowa 
Co ostatecznie znalazło się w rozporządzeniu? 

Po ostatecznych konsultacjach w Rozporządzeniu uwzględniono 
propozycje resortu transportu dotyczące rozszerzenia celów 
kształcenia ogólnego w liceum i technikum o kwestie poszanowania 
norm, nabywania wiedzy, a także rozszerzenia działań o charakterze 
profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Propozycje zostały uwzględnione w przedmiotach:  
- edukacja dla bezpieczeństwa, 
- fizyka, 
- wychowanie fizyczne. 
Natomiast w przedmiotach etyka i wiedza o społeczeństwie ze 
względu na zbyt duży stopień szczegółowości wprowadzono tylko 
częściowe zmiany.  



20 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 

W trzeci weekend listopada, jak co roku, obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Uczciliśmy pamięć 
3026 osób, które zginęły na drogach w 2016 roku. 
 
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony 
jest od 2005 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
 
W uroczystościach 19 listopada 2017 r. w Zabawie k. Tarnowa wzięli 
udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


