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          Załącznik nr 8 

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM  TECHNIK UM 

SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ 

ZAGROśONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM   

 

1. W technikum (IV etap edukacyjny) w czteroletnim okresie nauczania: 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z 

wychowawcą wynosi: 

     a) przedmioty w zakresie podstawowym: 

        -  język polski - 360 godzin, 

        - dwa języki obce nowoŜytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie 

rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków),  

        - język obcy nowoŜytny będący drugim językiem nauczania w oddziale 

dwujęzycznym – dodatkowo 240 godzin, 

        -  wiedza o kulturze - 30 godzin, 

  -  historia - 60 godzin,  

  -  wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, 

  -  podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, 

  -  geografia - 30 godzin, 

  -  biologia - 30 godzin, 

  -  chemia - 30 godzin, 

  -  fizyka - 30 godzin, 

  -  matematyka - 300 godzin, 

  -  informatyka - 30 godzin, 

  -  wychowanie fizyczne - 360 godzin,  

  -  edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, 

   b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin 

określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): 

 - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, 

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, 

 - język obcy nowoŜytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka 

– po 180 godzin, 
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   c) przedmioty uzupełniające:  

- historia i społeczeństwo oraz przyroda – po120 godzin,  

- ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, 

d) kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin,  

e) kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin, 

   f) zajęcia z wychowawcą - 120 godzin; 

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 

wynosi: 

    a) w oddziale specjalnym - 900 godzin na oddział,  

    b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 240 godzin na ucznia. 

 

2. W czteroletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i 

przedmioty uzupełniające naleŜy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. 

 

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w  podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora technikum. 

W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłuŜej niŜ przez 4 tygodnie, dalsze 

tygodnie ich trwania dyrektor technikum przelicza na godziny i organizuje w ramach 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki 

zawodowej odpowiada jednej godzinie lekcyjnej). Dyrektor technikum moŜe rozłoŜyć 

w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłuŜej niŜ przez 4 tygodnie. 

 

4. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeŜeli rada technikum 

nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców          

i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, 

zainteresowania uczniów oraz moŜliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe 

technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których 

uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym Ŝe jednym z tych przedmiotów powinna być: 

geografia, biologia,  chemia, fizyka lub matematyka.  

 

5. Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i 

społeczeństwo, z zastrzeŜeniem ust. 6. 

 

6. Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 
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1)  przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, 

jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 

2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot 

uzupełniający przyroda. 

 

7. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, 

język obcy nowoŜytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i 

matematyka, są realizowane w klasach I i II. 

 

8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowoŜytny, język 

mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka  są realizowane 

w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. 

 

9. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, 

geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim 

zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym. 

 

10. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura 

antyczna oraz filozofia moŜe rozpocząć się w klasie I, II, III lub IV.  

 

11. Tygodniowy wymiar godzin: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów 

poszczególnych klas wynosi:  

a) klasa I - 33 godziny, a w oddziale dwujęzycznym – 35 godzin, 

b) klasa II - 35 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 36 godzin, 

c) klasa III - 34 godziny, a w oddziale dwujęzycznym – 35 godzin, 

d) klasa IV - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny; 

 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w kaŜdym roku szkolnym, 

wynosi: 

a) w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział, 

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.       

 

12. Kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne moŜe 

zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 
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13. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), 

w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest 

niŜszy niŜ odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, 

mogą realizować dodatkowo  przedmiot uzupełniający, dla którego nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo 

przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu 

opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub 

międzyszkolnej). 

 

14. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 

lit. a rozporządzenia, stanowi róŜnicę między: 

  1) sumą godzin wynikającą z pomnoŜenia tygodniowych wymiarów godzin   

określonych  w ust. 11 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają 

się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,  

a 

   2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i d - f oraz w ust. 2. 

 

15. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 

lit. b rozporządzenia, ustala w kaŜdym roku szkolnym dyrektor szkoły,                              

z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela. 

 

16. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć 

wychowania do Ŝycia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub 

języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w 

oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają 

przepisy, o których mowa w § 4  ust. 2 rozporządzenia. 

 


