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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

 
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia. 



 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

 
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz  
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

 

  



 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

 
z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół. 

 

  



      

USTAWA z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty  
Art. 22a. – dopuszczenie do użytku programu 
wychowania lub nauczania 

 
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie                   
w szkolnym zestawie programów nauczania całości 
odpowiednio podstawy programowej wychowania kształcenia 
ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego 



Współczesna szkoła musi uwzględniać potrzeby 
rynku pracy.  

Poprawa jakości kształcenia dzięki doskonaleniu 
programów kształcenia. 



 

Zmieniający się model kształcenia – uczenie się > 
nauczanie. 

 
Indywidualizacja, samodzielność i autorealizacja 
jednostki. 

 
Kształtowanie młodego człowieka jako istoty 
poszukującej, twórczej, rozumiejącej otaczający ją 
świat oraz korzystającej z nowoczesnych mediów 
i technik, a przy tym osoby otwartej na drugiego 
człowieka i na samorozwój w duchu koncepcji uczenia 
się przez całe życie (life-long learning).  

 



Działania edukacyjne mają wspierać kształtowanie 
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. 

 Dawniej – nauczyciel odkrywał świat przed uczniami.                                          

 Teraz – nauczyciel musi pomóc uczniowi go zrozumieć! 

Nauczyciel wyznacza kierunki, aktywizuje, inspiruje, 
pokazuje możliwości, motywuje ucznia do dalszego 
działania, pobudza ciekawość, chęć 
eksperymentowania, kreatywność i krytyczne 
myślenie. 

 
 



 

Działania edukacyjne muszą być ukierunkowane  
na kształtowanie od najmłodszych lat kompetencji  
w maksymalnym stopniu skorelowanych  
z wymaganiami rynku pracy.  
 
Programy mają łącząc treści z różnych obszarów –  
mają pokazywać istotę kompetencji kluczowych. 
 
Program nauczania może obejmować treści nauczania 
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych 
dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.  
 



• ZMIANY STRUKTURALNE 1 

• ZMIANY MERYTORYCZNE 2 

• ZMIANY PEDAGOGICZNE 3 



Wspólny cel: przybliżenie uczniom fundamentalnych               
i uniwersalnych praw rządzących światem przyrody. 

Umiejętność: samodzielne badanie otaczającej go 
rzeczywistości. 

Metody i formy pracy: elementy metody naukowej – 
obserwacje, eksperymenty, doświadczenia, wyciąganie 
wniosków, weryfikowanie hipotez, zajęcia terenowe; 
praca zespołowa. 

Przewaga metod aktywizujących nad podającymi. 



Nowa podstawa programowa umożliwia spiralne 
podejście do uczenia się – do tych samych treści wraca 
się na coraz wyższych poziomach rozszerzając ich 
zakres. Możliwe jest powtarzanie i uzupełnianie 
informacji w pewnym określonym zakresie. 



 

Podstawa określa jedynie obowiązkowe minimum 
wiedzy ucznia kończącego dany szczebel edukacyjny tak, 
aby w następnym etapie edukacyjnym nauczyciel 
wiedział, jaką wiedzę i jakie umiejętności powinien 
zakładać u swoich uczniów.  
 



 

Podstawa programowa nie określa tego, co ma być 
przerabiane na lekcjach, lecz to, co ma być należycie 
opanowane, nauczyciel ma prawo uczyć więcej,                   
niż jest zapisane w podstawie. 
 czego będzie się wymagać od uczniów. 
 
 



Nowa podstawa programowa jest wystarczająco 
szczegółowa i precyzyjna – odpowiada na pytania: 
• czego uczyć (zakres treści), 
• co uczeń ma umieć po zakończeniu każdego etapu 
edukacyjnego (oczekiwane osiągnięcia uczniów).  
Są to atrybuty programu nauczania. 
Nowa podstawa programowa nie odpowiada na 
pytanie: 
• jak tego dokonać (sposób organizacji procesu 
nauczania, dobór metod i środków dydaktycznych). 
To jest atrybut nauczycielskiego rozkładu materiału. 



 

 

1. 

Podstawa programowa  
i program nauczania są 
niezbędne do realizacji  

  procesu dydaktycznego.  

 

 

 

2. 

Prawo oświatowe  
jednoznacznie definiuje  

oba dokumenty. 

 



 

Podstawa programowa  
to obowiązkowy zestaw 
celów kształcenia i treści 

nauczania, w tym 
umiejętności opisanych  

w formie ogólnych  
i szczegółowych wymagań 

dotyczących wiedzy  
i umiejętności, które 

powinien posiadać uczeń 
po zakończeniu 

określonego etapu 
edukacyjnego. 

 

Program nauczania  
jest opisem sposobu 

realizacji celów 
wychowania  

i kształcenia oraz treści 
nauczania ustalonych  

w podstawie programowej 
dla danego etapu 

edukacyjnego. 
 
 



Program nauczania ustala, jakie wiadomości, 
umiejętności i nawyki o trwałych walorach 
poznawczych i wychowawczych oraz w jakiej kolejności 
uczniowie mają sobie przyswoić.  

Program zawiera uwagi wstępne (z określonymi celami 
nauczania danego przedmiotu); materiał nauczania 
(podstawowe informacje, pojęcia, prawa, teorie [...] 
zasady, metody, techniki pracy z zakresu dyscypliny 
naukowej odpowiadającej danemu przedmiotowi); 
uwagi o realizacji programu … 

(Kupisiewicz W., Dydaktyka ogólna, Graf Punkt Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 2000)  



 

Program nauczania to zapis zamierzonych zdarzeń 
edukacyjnych obejmujących zakładane wyniki uczenia 
się, czynności uczniów odnoszące się do określonego 
materiału nauczania oraz niezbędne warunki 
skutecznego i sprawnego uczenia się (Dylak, 2000).  

 

(Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, 
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005)  
 

 



Zrozumienie różnicy między podstawą programową                
a programem nauczania ułatwia skoncentrowanie się 
na tym, co kryje się w definicji programu pod 
określeniem  „sposób realizacji celów kształcenia oraz 
treści nauczania”.  

SPOSÓB REALIZACJI TO:  

• kolejność realizacji treści nauczania (liniowo, 
spiralnie,…), 

• dobór metod i technik adekwatnych do celów 
kształcenia, 

 



 

• propozycje sposobów oceny stopnia osiągnięcia 
wymagań przez uczniów.  

 

 

Można więc powiedzieć, że podstawa programowa 
wskazuje, czego nauczać, natomiast program nauczania 
opisuje, jak to robić.  

O ile podstawa programowa jest dokumentem 
jednolitym, obligatoryjnym dla danego przedmiotu we 
wszystkich szkołach w całym kraju, o tyle programów 
nauczania dla danego przedmiotu może być wiele, 
mogą one reprezentować różne koncepcje 
pedagogiczne. 
 
 
 



 

 

Nauczyciel jest prawdziwym autorem realizowanego 
programu nauczania i wie, jak zorganizować proces 
nauczania w swojej klasie.           
 
Nowe regulacje prawne oddają w ręce nauczyciela 
zadanie przedstawienia tej koncepcji dyrektorowi. 
Nauczyciel może posiłkować się znanymi programami, 
ale przede wszystkim musi poznać podstawę 
programową, przemyśleć ją i zaplanować własny 
sposób realizacji. 



 

 Kogo uczyć ? - adresaci programu 

Po co uczyć ? - cele kształcenia i wychowania 

Czego uczyć ?  - treści nauczania 

Jak uczyć ?  - metody i formy pracy 

Jak oceniać ? – osiągnięcia uczniów, kryteria oceny         
i metody sprawdzania  

 
 





Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel: 

• uszczegóławia cele zawarte w podstawie 
programowej i wskazuje odpowiadające im 
osiągnięcia ucznia, planuje jednocześnie, kiedy 
oczekuje się od ucznia, że będzie dysponował opisaną 
wiedzą, umiejętnościami i przyjmował dane postawy 

• porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści 
kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego 
zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału) 



Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel: 

 

• wybiera i proponuje formy i metody pracy  
z uczniami stosownie do treści, kształconych 
umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów,  
z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji 
oraz warunków szkoły, 

 

• planuje sposób i kryteria oceniania postępów 
uczniów (jak w dobrze opracowanym 
przedmiotowym systemie oceniania).    



Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel: 

 

• oprócz realizacji wymagań ogólnych i szczegółowych, 
zawartych w podstawie programowej, powinien 
zadbać również o rozwijanie w uczniach kompetencji 
kluczowych, które stanowić mają uzupełnienie 
procesu edukacji.  

 



 

Kompetencje kluczowe definiowane są jako połączenie 
wiedzy, umiejętności i postaw, które są potrzebne 
każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju 
osobistego.  
 
Program nauczania można konstruować w taki sposób,  
że kompetencje kluczowe stają się jego główną 
osnową, do której należy dodać poszczególne treści 
kształcenia i wychowania wynikające z podstawy 
programowej.  
 



Programy nauczania powinny pokazać filozofię 
kształcenia, zgodnie z którą na każdym etapie 
edukacyjnym można rozwijać wszystkie kompetencje 
kluczowe (bez ograniczania działań uczniów do 
kształtowania tylko jednej kompetencji, wybranej  
i tradycyjnie przypisanej do danego przedmiotu).  

 

Kompetencja (Słownik Języka Polskiego PWN) - zakres 
czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia; 
wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. 

 

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18.12.2006 r.                  
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie. Obecnie obowiązują Zalecenia Rady z 22.05.2018 r. definiujące 
osiem kompetencji kluczowych. 



Kompetencje kluczowe – połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw: 
 
 na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee 

i teorie, które są ugruntowane i pomagają zrozumieć 
określoną dziedzinę lub zagadnienie, 

 
 umiejętności definiuje się zdolność i możliwość 

realizacji procesów  i korzystania z istniejącej wiedzy 
do osiągania wyników, 
 

 postawy opisują gotowość i skłonność do działania 
lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.     

 



 

 Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za 
jednakowo ważne! 

 Kompetencje mogą być stosowane w wielu różnych 
kontekstach! 

 Ich zakresy pokrywają się i są ze sobą powiązane! 

 

Elementami wszystkich kompetencji kluczowych są:  
myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca 
zespołowa, umiejętność porozumiewania się  
i negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność 
i umiejętności międzykulturowe. 

 



2006 

 

1. Porozumiewanie się   
w języku ojczystym. 

2018 

 

1. Kompetencje                    
w zakresie rozumienia  
i tworzenia informacji.  

 
(Zmiana nazwy i zakresu 
pojęcia, istotne jest 
komunikowanie – bez 
podkreślania w jakim 
języku) 

 



2006 

 

2. Porozumiewanie się   
w językach obcych. 

2018 

 

2. Kompetencje  
w zakresie 
wielojęzyczności. 

 
(Rozszerzenie pojęcia  
o język ojczysty) 
 



2006 

 

3. Kompetencje 
matematyczne. 
Podstawowe 
kompetencje naukowo-
techniczne. 

2018 

 
3. Kompetencje 

matematyczne oraz 
kompetencje                         
w zakresie nauk 
przyrodniczych, 
technologii i inżynierii. 

 
(Rozszerzenie pojęcia  
i zakresu, podkreślenie 
umiejętności naukowo-
technicznych, 
eksperymentowania, 
wnioskowania) 

 



2006 

 

4. Kompetencje 
informatyczne. 

2018 

 

4. Kompetencje cyfrowe. 
 

(Doprecyzowanie, 
uaktualnienie pojęcia) 
 



2006 

 

5. Umiejętność uczenia 
się. 

2018 

 

5. Kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie 
umiejętności uczenia 
się. 

 
(Zmiana, rozszerzenie, 
połączenie umiejętności 
uczenia się 
z kompetencjami 
osobistymi                       
i społecznymi) 
 



2006 

 

6. Kompetencje 
społeczne                               
i obywatelskie. 

2018 

 

6. Kompetencje 
obywatelskie. 

 
(Zawężenie, nacisk                   
na kompetencje 
obywatelskie) 
 



2006 

 

7. Inicjatywność  
i przedsiębiorczość. 

2018 

 

7. Kompetencje  
w zakresie 
przedsiębiorczości. 

 
 
(Doprecyzowanie pojęcia) 



2006 

 

8. Świadomość                           
i ekspresja kulturalna. 

2018 

 

8. Kompetencje  
w zakresie 
świadomości  
i ekspresji kulturalnej. 

 
(Doprecyzowanie 
pojęcia) 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną do 
skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym: 

- zwraca uwagę na zasady (ortograficzne, interpunkcyjne, 
składniowe, fleksyjne) budowania poprawnej 
wypowiedzi, 

- poszerza specjalistyczne (matematyczne, przyrodnicze, 
techniczne) słownictwo uczniów, 

- buduje świadomość zmienności języka i sposobów 
porozumiewania się w różnych kontekstach, 

- wskazuje znaczenie zróżnicowanych stylów wypowiedzi, 

 



Nauczyciel kształtuje umiejętność porozumiewania się                    
w języku ojczystym, tworząc sytuacje, w których… 
uczniowie: 
 
- skutecznie komunikują się ze sobą, 
- skutecznie komunikują się z nauczycielem, 
- słuchają ze zrozumieniem, 
- czytają ze zrozumieniem, 
- wyrażają własne myśli, uczucia, opinie (w mowie lub 

piśmie), 
- interpretują pojęcia i fakty (w mowie lub piśmie). 

 



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne do 
skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym: 

- zwraca uwagę na poprawność językową, 

- rozbudza wrażliwość na walory estetyczne języka 
ojczystego, 

- zachęca uczniów do odważnego wyrażania własnych 
sądów i opinii,  

- uświadamia siłę oddziaływania, 
(pozytywnego/negatywnego) języka na innych ludzi, 

- podkreśla potrzebę rozumienia i używania języka               
w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. 

 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną do 
skutecznego porozumiewania się w języku obcym:  

- uczy gramatyki funkcjonalnej (żywej, naturalnej, 
stosowanej), 

- poszerza zasób słownictwa uczniów przydatnego                               
w codziennym porozumiewaniu się, 

- uświadamia wpływ konwencji społecznych oraz 
aspektu kulturowego na sposób porozumiewania się.  

 



Nauczyciel kształtuje umiejętność porozumiewania się 
w języku obcym, tworząc sytuacje, w których… 
uczniowie: 

- skutecznie komunikują się ze sobą (w tym: inicjują, 
podtrzymują i kończą rozmowę w języku obcym), 

- skutecznie komunikują się z nauczycielem, 

- słuchają ze zrozumieniem, czytają ze zrozumieniem, 

- wyrażają własne myśli, uczucia, opinie (w mowie lub 
piśmie), 

- interpretują pojęcia i fakty (w mowie lub piśmie.)  
 



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne                                  
do skutecznego porozumiewania się w języku obcym: 

 

- buduje świadomość różnorodności kulturowej, 

- rozbudza zainteresowanie i ciekawość języków  
i komunikacji międzykulturowej. 

 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną  
do matematycznego i naukowo-technicznego 
postrzegania świata: 

 
- uczy głównych operacji matematycznych, 
- wprowadza wiadomości dotyczące miar i struktur 

matematycznych, 



- wdraża do rozumienia pojęć i terminów 
matematycznych, 

- uświadamia główne zasady rządzące naturą, 
- wprowadza podstawowe pojęcia naukowe, 
- uświadamia zasady i metody, technikę oraz produkty 

i procesy techniczne, 
- wdraża do rozumienia wpływu nauki i technologii  

na świat przyrody, 
- umożliwia rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń 

wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz 
techniki. 
 



Nauczyciel kształtuje kompetencje matematyczne  
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
tworząc sytuacje, w których uczniowie: 
- liczą, szacują, stosują miary, 
- posługują się terminami i pojęciami 

matematycznymi, 
- badają, poszukują, dociekają, 
- argumentują i formułują wnioski na podstawie 

dowodów, 
- posługują się narzędziami i urządzeniami 

technicznymi dla osiągnięcia celu, 
 



- posługują się danymi naukowymi przy 
podejmowaniu decyzji, 

- wykorzystują matematyczne sposoby myślenia 
(myślenie logiczne i przestrzenne) oraz stosują 
matematyczne sposoby prezentacji (wzory, modele, 
konstrukty, wykresy, tabele). 
 



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne  
do matematycznego i naukowo-technicznego 
postrzegania świata:  
 
- rozbudza ciekawość i krytyczne rozumienie świata, 
- uczula na potrzebę zachowania bezpieczeństwa  

w kontakcie z przejawami postępu naukowo-
technicznego, 

- wdraża do szacunku dla prawdy.  



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną  
do korzystania z komputera: 

  
- zapoznaje z zasadami działania głównych aplikacji 

komputerowych – edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, 

- uczy zasad i sposobów pozyskiwania, gromadzenia, 
przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi, 

 



- wskazuje korzyści i zagrożenia płynące z sieci, 
- realizuje zagadnienia dotyczące prawdziwości  

i rzetelności dostępnych informacji, 
- uświadamiając zasady prawne i etyczne mające 

zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu  
z technologii komputerowych. 



Nauczyciel kształtuje kompetencje informatyczne, 
tworząc sytuacje, w których uczniowie świadomie 
wykorzystują komputer do: 
- poszukiwania i gromadzenia informacji, 
- przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania  

w krytyczny i systematyczny sposób, 
- tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych 

informacji, 
- wyszukiwania usług oferowanych w Internecie  

i korzystania z nich odpowiedzialnego 
komunikowania się z innymi poprzez udział  
w społecznościach i sieciach.  

 



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne  
do odpowiedzialnego korzystania z komputera:  

 

- uświadamia potrzebę krytycznego i refleksyjnego 
podejścia do dostępnych informacji, 

- uczula na różnorakie zagrożenia płynące z sieci, 

- rozbudza zainteresowanie udziałem  
w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, 
społecznych lub zawodowych. 



Nauczyciel kształtuje umiejętność uczenia się, tworząc 
sytuacje, w których… uczniowie: 
- samodzielnie docierają do informacji, przetwarzają  

i przyswajają je, 
- organizują własny proces uczenia się, 
- zarządzają czasem czerpią z doświadczenia i wiedzy 

innych, 
- dzielą się nabytą wiedzą i umiejętnościami, 

 
 



- oceniają swoją pracę, 
- w razie potrzeby szukają rady i wsparcia, 
- identyfikują swoje mocne i słabe strony 
- wykorzystują dotychczasowe doświadczenia  

w uczeniu się.   
 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną do 
uczenia się przez cale życie: 
- zapoznaje z różnorodnymi strategiami i sposobami 

uczenia się, 
- uświadamia związek pomiędzy typem inteligencji, 

preferencjami sensorycznymi, typem osobowości  
a sposobem efektywnego uczenia się, 

- udziela uczniom pomocy w określeniu słabych  
i mocnych stron w zakresie posiadanej wiedzy, 
umiejętności, 

- wskazuje możliwości doskonalenia w edukacji 
formalnej i nieformalnej. 

 



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne do uczenia 
się przez cale życie: 
- rozbudza w uczniach motywację do uczenia się, 
- kierując do uczniów komunikaty wzmacniające ich 

wiarę we własne możliwości, 
- stwarza uczniom możliwości do osiągania sukcesów 

zachęca do samodzielnego rozwiązywania 
problemów (pokonywania przeszkód i trudności), 

- wdraża do wykorzystywania doświadczeń z życia  
w procesie uczenia się, 

- rozbudza ciekawość w poszukiwaniu możliwości 
uczenia się i wykorzystywania tego procesu  
w różnorodnych sytuacjach życiowych,  

 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną  
do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa  
w życiu społecznym i obywatelskim: 
 
- uświadamia w jaki sposób można zapewnić sobie 

optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, 
- wskazuje zasady postępowania i reguły zachowania 

(w szkole, w pracy, w rodzinie), 



- uczy podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, 
organizacji zawodowych, równości płci  
i niedyskryminacji, społeczeństwa, 

- wskazuje związki pomiędzy narodową tożsamością 
kulturową i tożsamością europejską, 

- wyjaśnia pojęcia demokracji, sprawiedliwości, 
równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, 

- dba o znajomość wśród uczniów współczesnych 
wydarzeń. 
 



Nauczyciel kształtuje kompetencje społeczne  
i obywatelskie, tworząc sytuacje, w których… 
uczniowie:  
- uczą się tolerancji i poszanowania dla odmienności, 
- wykazują gotowość do poszanowania wartości  

i prywatności innych osób, 
- wyrażają i rozumieją różne punkty widzenia, 
- negocjują i rozwiązują konflikty w sposób pokojowy, 
- nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem  

i frustracją, 
- wykazują się empatią, 

 



- wypracowują i osiągają kompromis, 
- wykazują się poczuciem obowiązku, 
- uczestniczą w życiu publicznym, 
- budują poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej, 

państwowej, europejskiej. 
 



Nauczyciel kształtuje postawy społeczne  
i obywatelskie:  
- rozbudza zainteresowanie rozwojem społeczno-

gospodarczym, 
- zachęca do komunikacji międzykulturowej, 
- wdraża do szacunku dla różnorodności i innych 

ludzi, 
- przygotowuje na pokonywanie uprzedzeń  

i osiąganie kompromisu, 
- podkreśla konieczność pełnego poszanowania 

praw każdego człowieka,  
- uczy uznania i zrozumienia różnic w systemach 

wartości różnych religii i grup etnicznych, 
 



- buduje poczucie przynależności do własnego 
otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy jako 
całości oraz do świata, 

- podkreśla potrzebę zrozumienia i poszanowania 
wspólnych wartości, 

- zachęca do działalności obywatelskiej i społecznej.  
 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną  
do inicjatywności i przedsiębiorczości:  
 
- udziela pomocy w identyfikowaniu dostępnych 

możliwości działalności osobistej, społecznej, 
gospodarczej, 

- zapoznaje uczniów z zasadami działania organizacji, 
stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, 



- uświadamia szanse i wyzwania stojące przed 
pracodawcami i organizacjami, 

- porusza zagadnienia etyczne związane  
z przedsiębiorstwami oraz tym, w jaki sposób mogą 
one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez 
sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne.  
 



Nauczyciel kształtuje inicjatywność  
i przedsiębiorczość tworząc sytuacje, w których… 
uczniowie:  
 
- zgłaszają i podejmują własne pomysły, inicjatywy, 
- planują i organizują zadania własne, zespołowe, 
- uczą się kierować pracą grupy, 
- aktywnie włączają się w realizację zadań, 
- podejmują przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym, 
- analizują i oceniają efektywność realizowanych 

zadań. 
 



Nauczyciel kształtuje postawy sprzyjające 
inicjatywności i przedsiębiorczości:  

 

- zachęca uczniów do zgłaszania i realizowania 
własnych pomysłów, inicjatyw, 

- wspiera uczniów w realizacji ich pomysłów, 

- rozbudza motywację i determinację w kierunku 
realizowania celów. 

 

 



Nauczyciel wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną  
do budowania świadomości i ekspresji kulturalnej:  
 
- zapoznaje uczniów z najważniejszymi dziełami 

kultury (regionalnej, narodowej, europejskiej, 
światowej), w tym współczesnej kultury popularnej, 



- wdraża do rozumienia kulturowej i językowej 
różnorodności w kraju, w Europie i w innych 
regionach świata oraz konieczności jej zachowania, 

- uświadamia znaczenie czynników estetycznych  
w życiu codziennym, 
 



Nauczyciel kształtuje świadomość i ekspresję 
kulturalną, tworząc sytuacje, w których… uczniowie:  
- poznają najważniejsze dzieła kultury, w tym 

współczesnej kultury popularnej, 
- budują świadomość lokalnego, narodowego  

i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego 
miejsca w świecie, 

- kształtują wrażliwość i uczą się odczuwać 
przyjemność z odbioru dzieł sztuki (muzyki, sztuk 
teatralnych, literatury i sztuk wizualnych), 

- wyrażają poglądy i uczucia na temat literatury, 
muzyki, sztuk teatralnych, itp. 

- uczestniczą w życiu kulturalnym,  



Nauczyciel kształtuje postawy niezbędne w budowaniu 
świadomości i ekspresji kulturalnej:  

 

- uczy szacunku i otwartej postawy wobec 
różnorodności ekspresji kulturalnej, 

- zachęca do kreatywności oraz chęci pielęgnowania 
zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie 
środkami artystycznymi, 

- wdraża do udziału w życiu kulturalnym.  



 

KROK 1. Zapoznanie się z podstawą programową  
                dla określonego etapu edukacyjnego. 
  
KROK 2. Analiza rozdziału „Zalecane warunki i sposoby 
      realizacji”. 
  
KROK 3.  Pogłębiona diagnoza uczniów: 
                 - analiza potrzeb i zainteresowań uczniów, 
       - możliwości wynikających z ich wieku, 
                 - analiza opinii i orzeczeń. 
 



KROK 4. Program nauczania ogólnego obejmuje co 
najmniej jeden etap edukacyjny. 
 
KROK 5. Program nauczania zawiera: 
 
a) cele ogólne i cele szczegółowe, 
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,  
d) opis założonych osiągnięć ucznia,  
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania           

osiągnięć ucznia, 
f) jest poprawny pod względem merytorycznym  

i dydaktycznym  
 



To nauczyciel jest prawdziwym autorem 
realizowanego programu  nauczania i on najlepiej 
wie, jak zorganizować proces nauczania w swojej 
klasie. 

 

Nauczyciel powinien: 
 poznać podstawę programową, 
 przemyśleć ją, 
 zaplanować własny sposób realizacji. 
 
 



1. Metryczka/Wstęp  - w którym zawarta jest ogólna 
charakterystyka programu wraz z informacjami: 
(przedmiot nauczania, typ szkoły, wymiar godzin, 
autor) 

• dla którego etapu edukacyjnego przeznaczony jest 
program, 

• dla jakiego typu szkoły przeznaczony jest program, 

• który wariant podstawy programowej realizuje 
program, 

• charakterystyka odbiorców programu, 

 
 

 



 

2. Koncepcja programu 
3. Adresaci programu (lub we wstępie); 
4. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia; 

Cele ogólne – formułowane jako kierunki dążeń 
pedagogicznych, wskazują kierunki dążenia ucznia. 

 

Cele operacyjne – stanowią opis wyników, jakie mają 
być uzyskane. Opis ten powinien być na tyle dokładny, 
aby umożliwić rozpoznanie, czy cel został osiągnięty,  
a przynajmniej określenie sposobu sprawdzenia 
wyniku. 



Cele ogólne: 
  1. Rozwijanie umiejętności… 
  2. Doskonalenie umiejętności… 
  3. Utrwalanie wiadomości…  
  4. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów… 
  5. Stymulowanie i wspomaganie… 
  6. …  



 

 Cele szczegółowe, zoperacjonalizowane: 
  Uczeń: 

 1. Analizuje przyczyny w tekście źródłowym… 
 2. Wymienia …  
 3. Porównuje … 
 4. Ocenia … 
 5. … 



5. Treści nauczania (wymagania szczegółowe) wraz  
   treściami nauczania wykraczającymi poza 
   podstawę programową (jeśli takie treści 
   przewidziano) 

6. Założone osiągnięcia uczniów 
7. Procedury osiągania celów (propozycje liczby 

   godzin przeznaczonych na realizację 
   poszczególnych treści nauczania, rozwiązania 
   metodyczne – metody, techniki, formy pracy- 
   uwzględniające kompetencje kluczowe);  

8.  Propozycje oceny postępów ucznia; 
9.  Sposoby ewaluacji programu; 
10. Bibliografia. 

 



 

Nr 
lekcji 

 

Temat lekcji  

(treści 
kształcenia, 
wymagania 

szczegółowe) 

 

Forma                
i metoda 

pracy 

(sposoby 
osiągania 
celów…) 

 

Środki 
dydaktyczne 

(sposoby 
osiągania 
celów…) 

 

 

Planowane 
osiągnięcia 

uczniów 
(podstawa 

programowa) 

.    

 



 

1. temat zajęć/lekcji;  
2. adresat zajęć/lekcji 
3. etap edukacyjny;  
4. miejsce i czas realizacji zajęć/lekcji;  
5. cel ogólny (główny);  
6. cele operacyjne (szczegółowe);  
7. środki dydaktyczne;  
8. zastosowanie narzędzi ICT do realizacji danych 
zajęć/lekcji;  
9. formy pracy;  
10. metody i techniki pracy;  
11. opis przebiegu zajęć/lekcji; 
12. komentarz metodyczno-dydaktyczny.  



UWAGI DODATKOWE 
 
 



 

Nauczyciele mogą korzystać z programów 
zaproponowanych przez wydawnictwa, instytucje 
zajmujące się tworzeniem programów nauczania, 
innych nauczycieli lub mogą też skonstruować własny 
program nauczania.  

 

Programu nauczania powinien być dostosowany  
do potrzeb i możliwości uczniów dla których jest 
przeznaczony.  
 



W myśl edukacji włączającej programy nauczania 
powinny być ukierunkowane na indywidualizację pracy 
z uczniem, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 
edukacyjnych, a zatem zawierać propozycje rozwiązań 
dydaktycznych i (lub) metodycznych pozwalających 
dostosować dany program nauczania do potrzeb 
ucznia z różnymi możliwościami rozwojowymi. 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku                 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach  
i placówkach 
 



 

Treści nauczania zawarte w programie nauczania mogą 
wykraczać poza treści ustalone w podstawie 
programowej, natomiast nie dopuszcza się, by treści w 
programie nauczania nie wyczerpywały treści 
podstawy programowej.  
 
W programie nauczania treści te mogą być rozszerzone 
zgodnie  z koncepcją autora i są obudowane opisem 
metod i technik nauczania oraz sposobów 
sprawdzania poziomu osiągniętych wymagań przez 
uczniów.  
 



Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego2020 

w ramach edukacji formalnej należy kształtować 
kompetencje uczniów, stosując metody nauczania 
sprzyjające kooperacji, kreatywności, komunikacji, 
praktycznemu i eksperymentalnemu wykorzystywaniu 
wiedzy oraz indywidualizacji pracy z uczniami. 

  



Zmiany zachodzące we współczesnym świecie 
powodują, że szkoła potrzebuje nowatorskich narzędzi 
edukacyjnych, form i metod pracy wykraczających 
poza utarty sposób myślenia. Wiąże się to  
z koniecznością opracowania programów nauczania  
i scenariuszy uwzględniających twórcze podejście do 
edukacji. 

 



 

W programach nauczania warto kierować się kluczową 
wartością twórczej postawy, co zakłada, że uczniowie 
są samodzielni, kreatywni, ciekawi świata, stawiają 
pytania i szukają odpowiedzi.  

 

Należy stosować nowe metody i rozwiązania, 
uwzględniając elementy kreatywności, innowacyjności 
i przedsiębiorczości w procesie nauczania.  

 

 



 

Zmiana podejścia pozwoli nauczycielom rozwijać  
u uczniów twórcze myślenie i kreatywność. Należy 
zachęcać uczniów do odkrywania w sobie twórczej 
strony, do rozwijania umiejętności generowania 
pomysłów oraz prowadzenia działań 
interdyscyplinarnych. Przyszłość należy do młodych 
ludzi z wykształceniem i wyobraźnią.  



W programach nauczania warto kierować się 
kluczową wartością twórczej postawy, co zakłada, że 
uczniowie są samodzielni, kreatywni, ciekawi świata, 
stawiają pytania i szukają odpowiedzi.  

 

Programy nauczania powinny być dla uczniów 
atrakcyjne i kształtować ich charakter przez przygodę. 
Zabawa, gra edukacyjna lub inne metody 
aktywizujące rozwijają młodego człowieka, uczą 
współpracy i podziału ról w grupie. Wspólne projekty 
edukacyjne pozwalają rozwijać zespołową twórczość.  

 



 

Nowatorski program nauczania powinien umożliwiać 
pełną realizację nadrzędnego celu edukacji 
językowej, jakim jest skuteczne porozumiewanie się 
w mowie i piśmie.  

Język obcy nowożytny powinien być przede 
wszystkim środkiem umożliwiającym uczniowi 
osiągnięcie różnych celów komunikacyjnych, przy 
czym poprawność językową oraz zakres struktur 
językowych będzie uczeń budował sukcesywnie,  
w trakcie swojej wieloletniej edukacji językowej.  

 



 

Rolą nauczyciela jest nie tyle przekazywanie wiedzy, 
ile przede wszystkim wyznaczanie kierunków, 
aktywizowanie, odkrywanie możliwości  
i motywowanie do dalszego działania oraz rozwijanie  
u uczniów kompetencji i postaw niezbędnych  
do funkcjonowania w dorosłym życiu. 



Tradycyjny model kształcenia oparty głównie na 
nauczaniu ustępuje obecnie miejsca modelowi 
uczenia się. Model ten ukierunkowany jest na 
indywidualizację, samodzielność i autorealizację 
jednostki.  

 

Uczenie się ma służyć kształtowaniu młodego 
człowieka jako istoty poszukującej, twórczej, 
rozumiejącej otaczający ją świat oraz posługującej się 
nowoczesnymi mediami i technikami, w duchu 
koncepcji uczenia się przez całe życie.  
 



 

Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed 
dopuszczeniem programu nauczania do użytku    
w danej szkole, jest zgodność z podstawą programową. 
 
 
Jeśli program wykracza w jakimś zakresie poza 
podstawę programową, należy zwrócić uwagę, czy i na 
ile takie poszerzenie jest zasadne, a także możliwe  
do zrealizowania z uczniami. 



1. Dokonaj wstępnego przeglądu programu: 
 

• Jaka jest struktura programu?  

• Czy program jest dostatecznie elastyczny? 

• Czy uwzględnia całą podstawę programową? 

• Jakie warunki musza spełniać uczniowie, nauczyciele  

i szkoła, aby mógł być skutecznie wdrożony? 



… cd. 

2.  Przeanalizuj materiał nauczania: 

• Według jakich kryteriów zaproponowano kolejność 
realizowania poszczególnych treści? 

• Jaka jest szczegółowość realizacji poszczególnych treści? 

• Jaki jest średni poziom trudności programu? 

• Czy wymagania programowe uwzględniają możliwości 
uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności 
(mających trudności w nauce, wykazujących uzdolnienia 
i bardzo zdolnych uczniów? 

• Jakie wymagania musi spełniać szkoła i uczniowie, żeby 
pracować według programu?  



… cd. 

 

3.  Przeanalizuj zalecane metody nauczania: 

• Jakie metody pracy zaleca program? 

• Jakie środki dydaktyczne są zalecane do realizacji 
programu? Które z nich są niezbędne do realizacji 
programu? 

• Czy liczba godzin przedmiotu będzie wystarczająca                      
do realizacji programu? 

 
 



… cd. 

 

4.  Przeanalizuj zalecane metody sprawdzania 
osiągnięć uczniów: 

• Czy są one zgodne z Twoim indywidualnym rytmem 
pracy? 

• Czy są zgodne z zapisami w statucie szkoły? 

• Czy umożliwiają pełną i sprawiedliwą ocenę 
osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

• Czy uwzględniają wszystkie obszary aktywności 
uczniów? 



… cd. 
 
5.  Dokonaj koniecznych modyfikacji programu: 
 
 Program może zawierać dodatkowe treści nauczania 

wykraczające poza zakres ustalony w podstawie 
programowej, jeśli są dobrze uzasadnione i możliwe 
do wprowadzenia w danych warunkach. 



 Dobry podręcznik powinien spełniać następujące 
funkcje: 

Informacyjną: 

• udostępnia uczniowi wiadomości w zakresie 
przewidzianym przez program (podstawę programową) 

• stymuluje proces uczenia się 

• umożliwia uzupełnienie informacji zdobytych z innych 
źródeł 

• tekst powinien być skorelowany z ilustracjami, 

 ilustracje powinny być źródłem wiadomości, a nie ozdobą 
podręcznika.   



Motywacyjną: 
• treści powinny być przedstawione w ujęciu 

problemowym, które powinny zachęcać ucznia do 
samodzielnego odkrywania naukowej prawdy                          
o świecie. 

Ćwiczeniową: 
• dobry podręcznik powinien mieć silnie rozbudowany 

blok ćwiczeniowy 
• polecenia i instrukcje do ćwiczeń powinny być 

przedstawione jasno i czytelnie 
• zadania i ćwiczenia powinny być zróżnicowane pod 

względem trudności 
• zadania i ćwiczenia powinny być ciekawe i zachęcające 

uczniów do samodzielnej pracy. 
 



Transformacyjną: 

• podręcznik powinien stwarzać okazję do 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennym 
działaniu i praktyce życiowej 

• podręcznik powinien zawierać zadania o podobnej 
konstrukcji i stopniu trudności jak zadania 
egzaminacyjne 

Kontrolno-korektywną: 

• podręcznik powinien zawierać zbiór ćwiczeń, poleceń, 
pytań kontrolnych i zadań ułatwiających powtórzenie i 
utrwalenie materiału 

• umożliwia uczniowi dokonanie samooceny 

• jest elementem tzw. „wzmocnienia pozytywnego”. 

 

 
 



 

Samokształceniową: 

• podręcznik powinien zawierać treści uzupełniające                            
i rozszerzające, zachęcające uczniów do 
samodzielnego zdobywania i poszukiwania wiedzy 

• podręcznik powinien zawierać spis dodatkowej 
literatury dla ucznia, wykaz adresów internetowych 
ciekawych stron.  



Do opracowania prezentacji wykorzystano m.in.: 
• Wytyczne do tworzenia programów nauczania dostępne 

na stronie internetowej ORE 
• Materiały z nadzoru pedagogicznego   
  


