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          Załącznik nr 6  

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWOD OWEJ,              

W TYM  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  SPECJALNEJ  DL A UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH¹ ), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ 

ZAGROśONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM   

 

 

1. W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 

1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne naleŜy zrealizować co najmniej               

w wymiarze: 

a)   język polski – 160 godzin, 

b)   język obcy nowoŜytny – 130 godzin, 

c)   historia – 65 godzin, 

d)   wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, 

e)   podstawy przedsiębiorczości – 30 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) godziny z wychowawcą – 95 godzin, 

o) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, z zastrzeŜeniem ust. 4, 

p) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; 

2) na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych naleŜy przeznaczyć co 

najmniej: 

  1) w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział, 

  2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia. 

 

2. W przypadku ustalenia dla danego zawodu okresu nauczania krótszego niŜ 

trzyletni, wymiar godzin z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego                        
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i kształcenia zawodowego praktycznego zmniejsza się proporcjonalnie, natomiast              

w przypadku przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, z wyjątkiem zajęć 

wychowania fizycznego oraz godzin z wychowawcą, zachowuje się wymiar godzin 

ustalony dla trzyletniego okresu nauczania.  

 

3. Tygodniowy wymiar godzin: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie 

są młodocianymi pracownikami, wynosi: 

a) klasa I - 27 godzin, 

b) klasa II - 28 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.  

4. W oddziałach wielozawodowych kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się 

odrębnie dla kaŜdego zawodu przez okres 4 tygodni w kaŜdej klasie, w wymiarze  

34 godzin tygodniowo. 

5. W przypadku uczniów – młodocianych pracowników, dyrektor szkoły ustala,                  

w kaŜdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, 

organizowaną u pracodawców, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)). 

 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, 
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 
74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. 
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 
1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 
1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 
2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 
2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 
322. 



 3 

6. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w danym roku szkolnym wynika              

z liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole i jest określany przez dyrektora 

szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela. 

 

7. W przypadku uczęszczania ucznia na zajęcia religii lub etyki, zajęcia wychowania 

do Ŝycia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka 

regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury oraz zajęcia sportowe                     

w oddziałach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego – 

wymiar godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć określają przepisy, o których 

mowa w § 2 ust. 2 pkt 1- 4 rozporządzenia. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹)  nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 


