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Edukacja przedszkolna  

• Edukacja przedszkolna w 

Portugalii stanowi pierwszy 

etap kształcenia. Jest 

nieobowiązkowa dla dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat,                       

a placówki przedszkolne 

prowadzone są zarówno 

przez państwo, jak                

i podmioty prywatne                

i spółdzielcze, instytucje 

wsparcia społecznego oraz 

organizacje non-profit.  



Kształcenie obowiązkowe 

 Kształcenie jest 

obowiązkowe w wieku od 6 

do 15 lat. Uczniowie, którzy 

osiągnęli limit wieku 

kształcenia obowiązkowego 

(15 lat), a nie ukończyli z 

pozytywnymi ocenami IX 

klasy, mogą kontynuować 

kształcenie obowiązkowe w 

ramach kształcenia 

dorosłych.  



Ogólne zasady dotyczące organizacji roku szkolnego: 

• Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia;  

• Na rok szkolny, którego plan jest zatwierdzany co rocznie przez Ministra 

Edukacji, składa się 180 dni zajęć dydaktycznych w placówkach szkolnych 

prowadzących kształcenie obowiązkowe;  

• Po każdym semestrze, trwającym średnio 3 miesiące, następują 

dwutygodniowe ferie 

• Okresy Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Karnawału są wolne 

od zajęć szkolnych;  

• Zajęcia szkolne rozpoczynają się pomiędzy 12 a 16 września i kończą się w 

drugiej połowie czerwca, z wyjątkiem klasy IX, która ma swoje 

zakończenie się w późniejszym terminie z uwagi na państwowe egzaminy 

końcowe.  
 



Szkoła podstawowa 
(ansino básico) 

• Jest 
powszechna, 
obowiązkowa, 
bezpłatna i 
jednolita.  

• Trwa 9 lat. 
Obejmuje dzieci 
i młodzież w 
wieku od 6 do 15 
lat.  



Szkoła podstawowa obejmuje 3 cykle 
• czteroletni cykl nauczania zintegrowanego prowadzony przez 

jednego nauczyciela, wspomaganego niekiedy przez 

nauczycieli specjalistów z danej dziedzin. 

• dwuletni cykl kształcenia przygotowawczego - opiera się na 

nauczaniu przedmiotowym. 

• trzyletni cykl przygotowujący uczniów do podjęcia decyzji o 

wyborze i kierunku dalszej nauki, a także dający podstawową 

wiedzę techniczno-zawodową. Oprócz przedmiotów 

obowiązkowych obejmuje możliwość wyboru przedmiotów 

dodatkowych.  



Dzienny - tygodniowy wymiar zajęć 
 

•W  I, II i III cyklu nauczania tygodniowy 

wymiar to 25 godzin. 

•W  I cyklu na dzienny wymiar zajęć składa się    

5 godzin obowiązkowych oraz 3 godziny 

nieobowiązkowych zajęć dodatkowych.  

•W przypadku II i III cyklu, organ zarządzający 

szkołą, przestrzegając ogólnych zasad w 

korzystaniu ze swojej pedagogicznej autonomii, 

ustala rozkład zajęć uczniów na każdy dzień.  

 



Ocena, promocja i kwalifikacje  

• Ocenianie na etapie nauczania zintegrowanego jest 
opisowe, natomiast w dwóch następnych cyklach 
stosowane są oceny cyfrowe w skali 1 - 5. 

• Po zakończeniu kształcenia w szkole podstawowej, 
uczniowie otrzymują dyplom, dający wstęp do szkoły 
średniej. 



Programy i treści nauczania  

• Na poziomie krajowym 
opracowywane są 
programy nauczania, 
spośród których szkoły 
wybierają te, które będą 
realizować. Wybór 
programu może być 
uzależniony od 
lokalnych/regionalnych 
warunków 
socjoekonomicznych lub  
zapotrzebowania rynku 
pracy na konkretne 
kwalifikacje.  



Nauczyciel 

•Rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela 
następuje po spełnieniu wymagań dotyczących 
wykształcenia i umiejętności zawodowych. 

•Nauczyciele prowadzący zajęcia w 
przedszkolach oraz w I i II cyklu edukacji 
obowiązkowej kształcą się w Kolegiach 
Nauczycielskich (Escolas Superiores de 
Educação), które działają przy uniwersytetach i 
politechnikach. Nauczyciele zatrudnieni w III 
cyklu i w szkołach średnich II stopnia kształcą 
się na uniwersytetach 



Awans zawodowy nauczycieli 

 Awans zawodowy i finansowy w karierze nauczyciela      

w edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej 

uzależniony jest w Portugalii od: 

• Stażu pracy 

• Oceny pracy nauczyciela 

• Posiadanych kwalifikacji: 

 Tytuł licencjata wraz z przygotowaniem 

pedagogicznym, tytuł magistra lub doktora w zakresie 

nauk pedagogicznych lub danego przedmiotu. 



 Postęp w pracy szkół i prawidłowość 

realizacji narodowych programów 

nauczania są sprawdzane przez 

wyspecjalizowaną agendę Ministerstwa 

Edukacji na każdym etapie kształcenia w 

szkole podstawowej podczas całego roku 

szkolnego. Wyniki służą porównywaniu 

poziomów nauczania w poszczególnych 

szkołach.  



Ciekawostki 

 Portugalia ma największy wskaźnik analfabetyzmu w Europie 10,4% mieszkańców powyżej 15 

roku nie potrafi pisać i czytać. 

 Minister oświaty Nuno Crato przedstawił w Lizbonie nowe przepisy, które zakładają 

możliwość tworzenia w tej samej placówce klas dla lepszych i gorszych uczniów. 

Zaznaczył, że chodzi o zwiększenie wysiłków nauczycieli wobec wyróżniających się uczniów 

oraz tych, którzy mają poważne problemy z przyswajaniem materiału.  

 Rząd w Portugalii nałoży kary finansowe na rodziców niegrzecznych uczniów  

 Za brak dyscypliny, agresywne zachowanie w szkole oraz wagary, rodzice uczniów będą 

musieli ponieść kary pieniężne. Szkoły w Portugalii przyjęły nowy kodeks uczniowski.        

Za zachowanie uczniów będą płacić rodzice. Shutterstock Portugalski wiceminister oświaty 

Joao Casanova de Almeida oświadczył, że nowelizacja przepisów była podyktowana rosnącą 

agresją wśród uczniów i ich niesubordynacją wobec kadry nauczycielskiej  
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