
Załącznik nr 5 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE 

INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM 

SPOŁECZNYM, PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ1)      

       

       
 

Lp. 

 

 

Obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne 

Forma dzienna 

Razem w 

dwuletnim 

okresie 

nauczania 

 Forma stacjonarna 

Razem w 

dwuletnim 

okresie 

nauczania 

Forma zaoczna 

Razem 

w 

dwuletnim 

okresie 

nauczania 

Tygodniowy 

wymiar godzin w 

klasie (w 

każdym 

semestrze) 

Tygodniowy wymiar godzin 

w klasie (w każdym 

semestrze) 

Semestralny wymiar godzin 

I II I II I II III IV 
1 Kształcenie zawodowe2)  25 25 50 19 19 38 175 175 175 175 700 

2 Wychowanie fizyczne  3 3 6 – – – – – – – – 

Razem 28 28 56 19 19 38 175 175 175 175 700 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne3)  

Język migowy3)  

Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej4) 
 

 

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w każdym roku szkolnym wynosi: 

1) w oddziale specjalnym – po 8 godzin na oddział; 

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia. 

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

 
1) Dotyczy szkoły policealnej o 2–letnim okresie nauczania. W przypadku rocznego, 1,5–rocznego lub 2,5–letniego okresu nauczania wymiar godzin określony w tabeli ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu lub zwiększeniu.  
2) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia 

organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe. 
3) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 

3 rozporządzenia. 
4) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. 


