Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
1. Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa
branżowego
2. Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania
czynności dyrekcji szkoły w zakresie nadzoru i nauczycieli w zakresie autokontroli nad
realizacją podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania lub nauczania w
zawodzie.
3. Zakres procedury:
Procedura obejmuje swym zakresem dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
4. Unormowania prawne:
Ilekroć mowa jest o:
podstawie programowej - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści
nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględnione w
programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
egzaminacyjnych.
5. Tryb postępowania
5.1 Nauczyciele uczący w ZSP w Sycowie zapoznają się z podstawą programową
kształcenia ogólnego i branżowego.
5.2 Nauczyciele analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności
z podstawą programową (treści oraz zalecanych form ich realizacji), poprawności
konstrukcyjnej, poprawności merytorycznej, dydaktycznej, potrzeb ucznia, potrzeb
nauczyciela i potrzeb szkoły.
5.3 Nauczyciele dostosowują wybrany program do możliwości zespołu klasowego.
5.4 Nauczyciele wnioskują do dyrektora szkoły (wniosek do 10 czerwca) o dopuszczenie
wybranego programu zajęć edukacyjnych do użytku w szkole (załącznik 1a, 1b, 1c).
5.5 Dyrektor po upewnieniu się (możliwa konsultacja z innym nauczycielem tego
przedmiotu lub specjalistą), że program zawiera wszystkie treści zawarte
w podstawie programowej, dopuszcza program do użytku w szkole zgodnie
z obowiązującymi procedurami (sierpień).
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

1

5.6 Dyrektor szkoły tworzy szkolny zestaw programów nauczania (koniec sierpnia),
który jest także dostępny na szkolnej stronie www (www.zsp-sycow.pl).
5.7 Każdy nauczyciel, w terminie do 15 września roku szkolnego pisemnie opracowuje
rozkład materiału nauczania w poszczególnych klasach, z przypisaniem do
poszczególnych tematów lekcyjnych numerów treści z podstawy programowej.
Może w tym celu wykorzystać możliwości dziennika elektronicznego.
5.8 W/w rozkład nauczania przechowuje w swojej dokumentacji do wglądu. Dyrektor
szkoły ma prawo skontrolować opracowany rozkład materiału (np. w czasie
obserwacji zajęć lekcyjnych). (załącznik 2).
5.9 Pod koniec semestru/roku szkolnego zgodnie z datą określoną w kalendarzu
szkolnym nauczyciele wypełniają załącznik 3 a (za I semestr) lub 3 b (za II semestr)
- Oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania w danym
semestrze/roku szkolnym i przekazują go dyrektorowi szkoły.
5.10 Dyrektor szkoły analizuje otrzymane od nauczycieli oświadczenia o realizacji
podstawy programowej i w razie konieczności podejmuje działania mające na celu
zapewnienie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i branżowego
(w zawodach).
5.11 Dokumentacja monitorowania podstawy programowej stanowi dokumentację
szkolną i jest przechowywana u dyrektora szkoły.
5.12 Dyrektor szkoły dwa razy w ciągu roku szkolnego w czasie posiedzenia rady
pedagogicznej składa informację dotyczącą realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego i branżowego.
5.13 Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje realizację podstawy
programowej poprzez:
5.13.1 analizę oświadczeń nauczycieli,
5.13.2 kontrolę dzienników zajęć lekcyjnych: liczba zrealizowanych zajęć, tematyka
zajęć,
5.13.3 obserwację zajęć edukacyjnych pod kątem znajomości przez nauczyciela
podstawy programowej, kształcenia u uczniów umiejętności z niej
wynikających, realizowanych treści oraz celów ogólnych,
5.13.4 przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy
i umiejętności uczniów.
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załącznik nr 1a

Syców, dnia……………………………………

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO
PROGRAMU NAUCZANIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sycowie
mgr Beata Mazurek

Zwracam/zawracamy* się z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego w roku szkolnym
………………………programu nauczania do przedmiotu……………………………………..
……………………………………………………………………...……………………………
Nazwa programu………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………….………..
Autor programu:……………………………………………………………………….………...
Wydawnictwo:……………………………………………………………………………….…..

Oświadczam, że program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
(…) - Dz.U. 2018 poz. 1679, ZAŁĄCZNIK 4a).

podpis nauczyciela lub nauczycieli
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załącznik nr 1b

Syców, dnia……………………………………

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO
PROGRAMU NAUCZANIA

5-LETNIE TECHNIKUM - KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sycowie
mgr Beata Mazurek

Zwracam/zawracamy* się z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego w roku szkolnym
………………….. programu nauczania do przedmiotu…………………………………………
………………………………………………………………….………………………………..
Nazwa programu………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...…………………
Autor programu:……………………………………………………………………….………..
Wydawnictwo:……………………………………………………………………………….….

Oświadczam, że program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467,
ZAŁĄCZNIK 1)

podpis nauczyciela lub nauczycieli
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załącznik nr 1c

Syców, dnia……………………………………

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO
PROGRAMU NAUCZANIA

5-LETNIE TECHNIKUM - KSZTAŁCENIE W ZAWODACH

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sycowie
mgr Beata Mazurek

Zwracam/zawracamy* się z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego w roku szkolnym
…………………… programu nauczania do zawodu……………………………………………
Nazwa programu………………………………………………………………………………...
……………………………………………..……………………………………………………
Autor programu:……………………………….……………………………………….……….
Wydawnictwo:…………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego

podpis nauczyciela lub nauczycieli
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załącznik nr 2

Rozkład materiału przedmiotu……………………………………………………….………
Rok szkolny ……………………………………
Klasa……………………………………………….
Nazwisko i imię nauczyciela....…………………………………………………………………

L.p.

Temat lekcji
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Oświadczenie
o realizacji podstawy programowej i programu nauczania
w roku szkolnym .......................................semestr I

załącznik nr 3a

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………….
Oświadczam, że realizowałem podstawę programową następujących przedmiotów:

L.p. Klasa/grupa

Realizacja
Numer programu ze
podstawy
Rodzaj podstawy
szkolnego wykazu
programowej
programowej
programów
zgodnie
(data obowiązywania)
nauczania
z planem
(tak, nie)

Przedmiot

Uwagi, co do realizacji podstawy programowej realizowanej w I semestrze:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………………………………………
(data i podpis nauczyciela)
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Oświadczenie
o realizacji podstawy programowej i programu nauczania
w roku szkolnym .......................................semestr II

załącznik nr 3b

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………….
Oświadczam, że realizowałem podstawę programową następujących przedmiotów:

L.p. Klasa/grupa

Realizacja
Numer programu ze
podstawy
Rodzaj podstawy
szkolnego wykazu
programowej
programowej
programów
zgodnie
(data obowiązywania)
nauczania
z planem
(tak, nie)

Przedmiot

Uwagi, co do realizacji podstawy programowej realizowanej w II semestrze:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………………………………………
(data i podpis nauczyciela)
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