
           Załącznik nr 14  

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODO WEJ DLA 

DOROSŁYCH 

 

1. W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne naleŜy zrealizować co najmniej w wymiarze: 

  1) w zasadniczej szkole zawodowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej:   

a) język polski – 130 godzin, 

b) język obcy nowoŜytny – 65 godzin, 

c) historia – 30 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) kształcenie zawodowe teoretyczne – 475 godzin,  

         l) kształcenie zawodowe praktyczne – 710 godzin; 

  2) w zasadniczej szkole zawodowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej:  

a) język polski – 70 godzin, 

b) język obcy nowoŜytny – 35 godzin, 

c)historia – 20 godzin, 

d) wiedza o społeczeństwie – 15 godzin, 

e) podstawy przedsiębiorczości – 15 godzin, 

f) geografia – 20 godzin, 

g) biologia – 15 godzin, 

h) chemia – 15 godzin, 

 i) fizyka – 20 godzin, 

          j) matematyka – 55 godzin, 

 k)kształcenie zawodowe teoretyczne  – 265 godzin, 

 l)kształcenie zawodowe praktyczne – 400 godzin. 

 



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

trzyletni, wymiar godzin z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego                        

i 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla słuchaczy,             

w poszczególnych semestrach, wynosi: 

1)  w zasadniczej szkole zawodowej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej: 

a) w semestrach I – IV - po 18 godzin, 

b) w semestrach V i VI - po 17 godzin; 

      2)  w zasadniczej szkole zawodowej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej              

– w semestrach I -VI  - po 159 godzin. 

 

4. 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. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 


