
Organizacja roku 

szkolnego 2012/2013 

w świetle nowych przepisów prawnych 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 

26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół  (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego   w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 

2009, Nr 4, poz. 17) 

 

 

Podstawa programowa 



Podstawa programowa określa  

cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania 

wychowawcze szkoły/placówki 

czyli 

wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole. 

Opisane są one zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,  

w języku efektów kształcenia *.  

 

       * Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 23 kwietnia 2008 r.                            

w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe 

życie (2008/C111/01) 

Podstawa programowa 



Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego                                        

oraz zmienione ramowe plany nauczania obowiązują od: 

• 1 września 2009 r. dla I etapu edukacyjnego                                                              

(klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego 

(gimnazjum) oraz szkół policealnych. 

• 1 września 2012 r. dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły 

podstawowej) oraz IV etapu edukacyjnego - szkoły 

ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technikum i 

liceum ogólnokształcące,  

 

Uwaga:  

od 1 września 2012 r.  wejdzie w życie nowe rozporządzenie o 

ramowych planach nauczania. 

Podstawa programowa 



Cele zmian programowo-organizacyjnych  

w kształceniu ogólnym  

• Poprawa efektów kształcenia. 

• Precyzyjne opisanie wymagań ogólnych oraz wymagań 

szczegółowych dla poszczególnych przedmiotów na wszystkich 

etapach edukacyjnych. 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

• Dostosowanie kształcenia do wymogów gospodarki opartej                                   

na wiedzy oraz potrzeb rynku pracy. 

• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania. 

• Dostosowanie oferty edukacyjnej do zainteresowań                                                      

i predyspozycji uczniów.  

• Przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania                                                

w świecie współczesnym. 



 

Co określa podstawa programowa 

kształcenia ogólnego? 

 

 

 

 

 

 

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana 

nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym 

etapie kształcenia. 

 

 

Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – 

podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania  

i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego 

uczniów. 



 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy 

szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą 

uwzględniać wszystkie wymagania opisane  w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno 

całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające 

na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, 

stosownie do jego potrzeb i możliwości.  

 

Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do 

ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

Co określa podstawa programowa kształcenia 

ogólnego? 



 

 

Najważniejsze cechy podstawy programowej 

kształcenia ogólnego? 

Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego 

przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego:  

• etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne)  

• etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej 

• etap III – gimnazjum 

• etap IV - szkoła ponadgimnazjalna 

 

Treści kształcenia obejmują: 

• wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć 

• umiejętności, które uczniowie powinni opanować 

• postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować 



Najważniejsze cechy podstawy programowej 

kształcenia ogólnego? 



Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie 

procesu kształcenia.  

Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania                      

w języku efektów kształcenia. 

Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: 

• cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań 

ogólnych, 

• treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów 

sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. 

Wymagania te stanowią:  

• podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, 

• jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. 

            (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają) 

Najważniejsze cechy podstawy programowej 

kształcenia ogólnego? 



Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu                                          

nie powtarzają się. 

 

Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału,  

metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania,                      

nie podstawy programowej.  

 

Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich  

etapach późniejszych (np. na maturze obowiązują również 

wymagania gimnazjalne). 

 

Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na  

egzaminach po etapach wcześniejszych. 

Najważniejsze cechy podstawy programowej 

kształcenia ogólnego? 



Okres obowiązywania podstaw 

programowych 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

Szkoła 

Podstawowa 

V, VI VI 

I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III,  

IV, V, VI 

 

Gimnazjum I, II, III 

 

Liceum 

II, III III 

I I, II I, II, III 

 

Technikum 

II, III, IV III, IV IV 

I I, II I, II, III I, II, III, IV 



Nowa podstawa programowa, sukcesywnie 

wprowadzana do szkół, od 1 września 2012 roku 

dotrze także do szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Jej realizacja wymaga zmiany przepisów 

dotyczących organizacji pracy, przede wszystkim 

ramowych planów nauczania. 



 

 

Uwaga: 

Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach 

stosuje się dotychczasową podstawę programową 

kształcenia ogólnego.  

 
Od 1 września 2012r. : 

• szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe                                  

i dwa ramowe plany nauczania (trzy załączniki) 

• gimnazjum – jedna podstawa programowa i dwa ramowe 

plany nauczania, 

• liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe                         

i dwa ramowe plany nauczania. 

 

 



Ramowe plany nauczania 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 marca 

2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych  

(Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku * 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych  (Dz.U 2012, poz 204) 

 



 

W okresie przejściowym w szkołach będą 

funkcjonować trzy (w szkole podstawowej)  

lub dwa (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 

załączniki do dwu ramowych planów 

nauczania. 
 

 



Ramowy plan nauczania określa: 

 

 minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym 

przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, 

nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie 

zawodowe oraz  realizacja zajęć z wychowawcą; 

 tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie 

edukacyjnym oraz zajęć z wychowawcą dla poszczególnych klas       

na danym etapie edukacyjnym, 

 wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:  

a) zwiększenie  liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów                 

z uwzględnieniem  art. 42 ust. 2 pkt 2  Karty Nauczyciela. 



Ramowy plan nauczania określa: 

 

 minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 

 tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 



Dodatkowe zajęcia edukacyjne 

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może 

przyznać  nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału                                                     

(grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku 

szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i 

schroniskach  dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:  

 okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

 realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 

a)  zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 

nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; 

b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 



Szkolny plan nauczania 

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor ustala szkolny plan 

nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie 

edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: 

 poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą, 

 zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

 dodatkowych zajęć, jeśli takie są prowadzone 

 

 



Szkolny plan nauczania uwzględnia także 

wymiar godzin: 
 

 zajęć religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 

 zajęć wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie                                                         

z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia  w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 

 zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,                                                                        

zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie  z przepisami                              

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 

publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,                                                

etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych                            

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

 zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa 

sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego. 

 

 

 



Minimalny wymiar godzin  

W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar 

godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w 

całym cyklu nauczania.  

 

 

Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, 

że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy 

może zwiększyć w szkolnym planie nauczania 

wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego 

przedmiotu. 

 (nie może go zmniejszyć) 

 



Minimalny wymiar godzin – pierwszy etap edukacyjny 

a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, 

edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i 

zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału 

godzin na poszczególne zajęcia dokonuje 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia),  

b) język obcy nowożytny - 190 godzin, 

c) edukacja muzyczna -  95 godzin, 

d) edukacja plastyczna -  95 godzin, 

e) zajęcia komputerowe - 95 godzin, 

f) wychowanie fizyczne - 290 godzin; 

 



Minimalny wymiar godzin – drugi etap edukacyjny 

a) język polski - 510 godzin, 

b) język obcy nowożytny – 290 godzin,  

c) muzyka - 95 godzin, 

d) plastyka - 95 godzin,       

e) historia i społeczeństwo - 130 godzin, 

f) przyroda - 290 godzin, 

g) matematyka - 385 godzin, 

h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, 

i) zajęcia techniczne – 95 godzin, 

j) wychowanie fizyczne - 385 godzin,  

k) godziny z wychowawcą - 95 godzin; 

 



Tygodniowy wymiar godzin 

Pierwszy etap edukacyjny: 

 Klasa I – 20 godzin, 

 Klasa II – 21 godzin, 

 Klasa III – 21 godzin. 

 

 

Drugi etap edukacyjny: 

 klasa IV  -  25 godzin,  

 klasa V   -  26 godzin,  

 klasa VI  -  28 godzin;  

 



Planowanie tygodniowej liczby godzin  

Przedmiot M
in

im
a
ln

a
 l
ic

zb
a
 

g
o
d
zi

n

Li
cz

b
a
 t

yg
o
d
n
i 

Ś
re

d
n
ia

 l
ic

zb
a
 g

o
d
zi

n
 

w
 t

yg
o
d
n
iu

 d
la

 e
ta

p
u
 

e
d
u
ka

cy
jn

e
g
o

W
 z

a
o
kr

ą
g
le

n
iu

edukacje 1150 32 35,94 36

Język obcy 190 32 5,94 6

Edukacja muzyczna 95 32 2,97 3

Edukacja plastyczna 95 32 2,97 3

Zajęcia komputerowe 95 32 2,97 3

Wychowanie fizyczne 290 32 9,06 9

59,85 60Razem

kl. 1 kl. 2 kl. 3 suma 

20 21 21 62 

Różnica 2 



Planowanie tygodniowej liczby godzin  
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Język polski 510 32 15,94 16

Język obcy 290 32 9,06 9

Muzyka 95 32 2,97 3

Plastyka 95 32 2,97 3

Historia i społeczeństwo 130 32 4,06 4

Przyroda 290 32 9,06 9

Matematyka 385 32 12,03 12

Zajęcia komputerowe 95 32 2,97 3

Zajęcia techniczne 95 32 2,97 3

Wychowanie fizyczne 385 32 12,03 12

Zajęcia z wychowawcą 95 32 2,97 3

77,03 77Razem

kl. 4 kl. 5 kl. 6 suma

25 26 28 79

2Różnica



Godziny do dyspozycji dyrektora: 

 

 nowe rozporządzenie (godziny wyliczone zgodnie z załącznikiem) 

- wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych 

na:  

a) zwiększenie  liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów                 

z uwzględnieniem  art. 42 ust. 2 pkt 2  Karty Nauczyciela. 

 



Godziny do dyspozycji dyrektora: 

 

 poprzednie rozporządzenie (dla klas z nową podstawą 

programową – klasy II i III) – godziny do dyspozycji dyrektora można 

przeznaczyć na: zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (okresowe lub roczne), realizację zajęć dodatkowych 

(dla których nie została ustalona podstawa programowa), nauczanie 

geografii i historii dla mniejszości narodowych. 

 poprzednie rozporządzenie (dla klas ze starą podstawą 

programową – klasy V i VI)   godziny do dyspozycji dyrektora można 

przeznaczyć na: zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, realizację zajęć dodatkowych (dla których nie została 

ustalona podstawa programowa), zorganizowanie zajęć dodatkowych 

dla grupy uczniów (np. zajęcia wyrównawcze), realizację ścieżek, 

nauczanie geografii i historii dla mniejszości narodowych. 



Planowanie liczby godzin  

a liczba tygodni  w roku szkolnym 

 Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek 

czerwca) 

 zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu:  

 ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnie 

 święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień 

 dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodnie 

 

 podstawa programowa planowana jest na 32 tygodnie rocznie 



Kalendarz roku szkolnego 2011/12 

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec tygodni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44

PN 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 43 39

WT 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 43 37

ŚR 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 43 40

CZ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 44 37

PI 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 44 35

S 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

N 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1



Planowanie tygodniowej liczby godzin  

-  liczba godzin w cyklu 

 

przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu 

realizowanego jeden raz w tygodniu: 

 108 godzin w cyklu zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 

godzina) 

 95 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej  

(3 lata x 32 tygodnie) 

 różnica 13 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu 

realizowanego raz w tygodniu 



Godziny nadmiarowe 

powstają jako różnica pomiędzy: 

 minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą 

godzin wynikających z organizacji roku szkolnego 

 

możliwe przeznaczenie: 

 organizacje szkolnych uroczystości 

 wycieczki, projekty 

 uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela 

 ... 

uwaga: można zmienić organizację zajęć przy zachowaniu etatów 

nauczycielskich. 



Dobre rady przy planowaniu roku: 

 Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym 

roku szkolnym.  

 Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia,                                      

czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś 

dzień (np. poniedziałek lub czwartek).  

 Licz w cyklu 3-letnim. 

 Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił 

liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot  lub 

edukację.  



Oddziałowy plan nauczania 

Ramowy plan nauczania 

Godz. religii/etyki 

Godz.  
na wdżwr 

Godz. przeznaczone na 
podtrzymanie tożsamości 
narodowej 

Godz. przyznane przez OP 

Oddziałowy 
trzyletni  

plan nauczania 

Arkusz organizacji placówki 

Godz. przeznaczone na zajęcia 
sportowe w oddziałach  
i szkołach sportowych lub   

w szkołach mistrzostwa sportowego  



Oddziałowy plan nauczania 
Szkoła Podstawowa nr … 

Plan nauczania dla klasy 1 w roku szk. ............../........... 

Trzyletni plan nauczania   Tyg. wymiar zajęć Łączny wymiar zajęć 

min 
Różn.   Cały 

etap 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 
Cały etap 

  I II III I II III 

Planowana liczba tygodni   32 32 32       96   

Edukacja polonistyczna, edukacja 

społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja 

matematyczna i zajęcia techniczne 

37 12 12 13 384 384 416 1184 1150 34 

Język obcy nowożytny 6 2 2 2 64 64 64 192 190 2 

Edukacja muzyczna 4 1 2 1 32 64 32 128 95 33 

Edukacja plastyczna 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1 

Zajęcia komputerowe 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1 

Wychowanie fizyczne 9 3 3 3 96 96 96 288 290 -2 

razem godzin 62 20 21 21 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych 62 20 21 21 

Różnica 0 

zajęcia rewalidacyjne 6 2 2 2 64 64 64 192 190 2 

religia/etyka 6 2 2 2             



Oddziałowy plan nauczania 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa IV Klasa V Klasa VI

Planowana liczba tygodni 32 32 32 96

język polski 17 5 6 6 160 192 192 544 510 34

język angielski 9 3 3 3 96 96 96 288 290 -2

muzyka 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1

plastyka 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1

historia 4 1 1 2 32 32 64 128 130 -2

przyroda 9 3 3 3 96 96 96 288 290 -2

matematyka 13 4 4 5 128 128 160 416 385 31

zajęcia komputerowe 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1

zajęcia techniczne 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1

wychowanie fizyczne 12 4 4 4 128 128 128 384 385 -1

godziny z wychowawcą 3 1 1 1 32 32 32 96 95 1

razem godzin 79 25 26 28

Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowych 79 25 26 28

Różnica 0

zajęcia rewalidacyjne 6 2 2 2 64 64 64 192 190 2

religia/etyka 6 2 2 2

wdżwr 1 0,5 0,5

godziny OP

Razem godzin 92

Szkoła Podstawowa nr 

Plan nauczania dla klasy IV w  roku szkolnym .........../...........

Różn.

Tyg. wymiar zajęć Łączny wymiar zajęć
Cały 

etap min



Arkusz organizacji szkoły 

1. Arkusz organizacji szkoły zawiera szczegółową organizację 

nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się  

w szczególności: 

 - liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników      

kierownicze,  

- ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły. 



 

 

 

• Ramowy plan nauczania 

• Szkolny plan nauczania 

• Arkusz organizacyjny 

• Tygodniowy plan zajęć 



 

Programy nauczania 

 

 Podstawa programowa 

 Szkolny plan nauczania 

 Program nauczania  



 

 

 

 

Dopuszczenie do użytku w danej szkole programu 

nauczania 

 

Art. 22a  UoSO 

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania 

przedszkolnego  lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw 

programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów 

nauczania.  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 

r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 

podręczników. 

Rozporządzenie określa  między innymi szczegółowe warunki i tryb  dopuszczenia 

do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły programów. 

 

Procedura dopuszczenia do użytku programu  wychowania przedszkolnego i 

programów nauczania. 

 



 

Rola nauczyciela: 
• Nauczyciel jest prawdziwym autorem realizowanego programu 

nauczania i wie, jak zorganizować proces nauczania w swojej klasie. 

Nowe regulacje prawne oddają w ręce nauczyciela zadanie 

przedstawienia tej koncepcji dyrektorowi. 

• Nauczyciel może posiłkować się znanymi programami,                                         

ale przede wszystkim musi poznać podstawę programową,                                            

przemyśleć ją i zaplanować własny sposób realizacji. 

 

Rola dyrektora szkoły: 
• Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza                           

do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program 

nauczania. 

• Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości 

odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,                             

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także całości 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła. 

 



 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

•  wybór programu nauczania, 

•  wybór podręcznika, a w konsekwencji za realizację podstawy 

programowej  i efekty kształcenia, uzyskane przez jego uczniów. 



 

Wraz z wprowadzeniem reformy 

programowej, zmienia się wiele innych aktów 

prawnych. 

 

Konieczna jest znajomość tych zmian i ich 

filozofii, aby dobrze wykorzystać  stworzone  

możliwości. 

 

 



 

 
Zmian w prawie, wpływających na funkcjonowanie 

systemu oświaty w Polsce. 

 
Najważniejsza dla dyrektorów szkół jest zmieniona: 

• ustawa o systemie edukacji, 

• ustawa Karta nauczyciela,  

• rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, 

• Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania, 

• rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

• rozporządzenie w sprawie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. 


