Załącznik nr 6
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ,

W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH¹),

NIEDOSTOSOWANYCH

SPOŁECZNIE

ORAZ

ZAGROśONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

1. W zasadniczej szkole zawodowej (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie
nauczania:
1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z
wychowawcą wynosi:
a) język polski – 160 godzin,
b) język obcy nowoŜytny – 130 godzin,
c) historia – 60 godzin,
d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin,
e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin,
f) geografia – 30 godzin,
g) biologia – 30 godzin,
h) chemia – 30 godzin,
i) fizyka – 30 godzin,
j) matematyka – 130 godzin,
k) informatyka – 30 godzin,
l) wychowanie fizyczne – 290 godzin,
m) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,
n) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin,
o) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin,
p) zajęcia z wychowawcą – 95 godzin;
2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
wynosi:
1) w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział,
2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.
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2. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów
poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi:
a) klasa I - 27 godzin,
b) klasa II - 29 godzin,
c) klasa III - 30 godzin;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w kaŜdym roku szkolnym,
wynosi:
a) w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

3. 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. 2 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.

4. 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.
5. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na
dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla kaŜdego zawodu przez
okres 4 tygodni w kaŜdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.
6. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły
ustala, w kaŜdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę
zawodu organizowaną u pracodawców.
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7. 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.

1)

nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym
uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, jeŜeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
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