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1. WYMAGANIE 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

ILOŚCIOWE MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA KLASY… 

3. CEL DZIAŁANIA 

W związku z wdrażaniem w szkołach ponadpodstawowych „nowej„ podstawy programowej, 

Dyrektor musi nie tylko na bieżąco monitorować realizację godzin w poszczególnych 

przedmiotach, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, ale również kompleksowo czuwać 

nad prawidłowym przebiegiem tej realizacji oddzielnie w każdej klasie, w trakcie całego jej cyklu 

kształcenia.  

Takie kompleksowe monitorowanie ilościowej realizacji podstawy programowej w danej klasie 

ma na celu przede wszystkim sygnalizowanie pojawienia się zagrożenia niezrealizowania 

podstawy programowej w monitorowanym roku szkolnym oraz całym cyklu kształcenia w 

poszczególnych przedmiotach, a tym samym umożliwienie wczesnego wprowadzenia działań 

naprawczych 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W celu usprawnienia procesu monitorowania realizacji podstawy programowej stworzono 

szkolną procedurę ujednolicającą działania wszystkich nauczycieli oraz opracowano proste 

narzędzie obliczeniowe w postaci arkusza kalkulacyjnego. 

Nauczyciele po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywały się zajęcia 

dydaktyczne, składają pisemne oświadczenia o ilości zrealizowanych w danym miesiącu godzin z 

poszczególnych przedmiotów.  

Po wprowadzeniu danych z poszczególnych oświadczeń arkusz kalkulacyjny nalicza ilość 

zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu w danym roku szkolnym oraz narastająco od 

początku kształcenia w tym przedmiocie. Podaje również ilość godzin, które są możliwe jeszcze 

w danym przedmiocie do zrealizowania do końca roku i do końca cyklu kształcenia w 

przedmiocie, co pozwala na ujawnienie zagrożenia realizacji podstawy programowej 

bezpośrednio po jej powstaniu. Dyrektor ma możliwość bieżącego śledzenia przebiegu realizacji 

podstawy programowej w każdej klasie, a każdy nauczyciel w swoim przedmiocie. 

Arkusz do monitorowania jakościowego realizacji podstawy programowej umożliwia z kolei 

określenie stopnia realizacji efektów nauczania wymaganych podstawą programową. Pozwala to 

stwierdzić czy: 

-wszystkie efekty wymagane do danej kwalifikacji zostały zrealizowane 
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-minimalna ilość godzin przypisana efektom w przyjętym programie nauczania została 

zrealizowana 

-zachodzi zgodność pomiędzy wynikami monitorowania ilościowego i jakościowego 

Taka analiza jest również bazą do dokonywania wszelkich zmian w szkolnych planach, planach 

dydaktycznych nauczycieli i programach nauczania w trakcie trwającego dla danej klasy cyklu 

kształcenia.  

W przypadku trudności z realizacją podstawy programowej nauczyciel stara się, np. poprzez 

podejmowanie w danej klasie zastępstw, zapewnić realizację minimalnej, wymaganej planem 

szkolnym i programem nauczania ilości godzin z danego przedmiotu. Gdy jest to działanie 

niewystarczające, nauczyciel niezwłocznie zgłasza trudności z realizacją podstawy programowej 

dyrektorowi. Pozwala to na podjęcie działań zaradczych, np. weryfikację planu szkolnego w celu 

zapewnienia zrealizowania koniecznych treści w cyklu kształcenia przedmiotu. 

 

 

5. EFEKTY 

Dzięki takim działaniom nauczyciele regularnie kontrolują ilościową realizację godzin w swoich 

przedmiotach i na bieżąco podejmują działania zaradcze w przypadku wystąpienia trudności z 

realizacją podstawy programowej 

Nauczyciele kontrolują jakościowo stopień realizacji podstawy programowej i uwzględniają na 

bieżąco niezbędne różnice w sposobie realizacji poszczególnych efektów w różnych klasach tak, 

by zapewnić bezpieczną realizację podstawy programowej, jako całości. 

Podstawa programowa realizowana jest systematycznie i zgodnie z przyjętym planem szkolnym. 

Wzrosła też świadomość nauczycieli i uczniów oraz ich poczucie wspólnej odpowiedzialności za 

właściwy przebieg realizacji podstawy programowej. W każdej klasie planuje się i organizuje 

odpowiednio do stopnia realizacji podstawy programowej terminy takich elementów procesu 

dydaktycznego, jak egzaminy z kwalifikacji, próbne egzaminy zawodowe itd    

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 arkusz jest narzędziem o charakterze ściśle matematycznym- wszystkie wnioski należy 

wyciągać analizując wyniki zestawień i uwzględniając indywidualny charakter każdego 

oddziału szkolnego i danej populacji  

 arkusz może być dowolnie, stosownie do potrzeb szkoły, modyfikowany i zmieniany. 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 dla pracowników Państwowych Szkół Budownictwa Geodezji w Lublinie narzędzia są 

powszechnie dostępne w formie elektronicznej na wewnętrznej platformie edukacyjnej 

szkoły 

 dla szkół zainteresowanych, narzędzia są udostępniane każdorazowo na indywidualne 

życzenie zgłoszone na adres poczta@psbig.lublin.eu : informacja o takiej możliwości 

zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły  
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