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1. WYMAGANIE 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ilościowe i jakościowe monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej  
oraz godzin wynikających z ramowych planów nauczania 

3. CEL DZIAŁANIA 
 usprawnienie i ujednolicenie procesu monitorowania realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie; 

 określenie sposobu i techniki dokumentowania przez nauczycieli realizacji podstawy 
programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których 
zastosowanie pomaga w osiąganiu zaplanowanych efektów kształcenia; 

 jakościowa ocena stopnia realizacji podstawy programowej pomaga zaplanować formy  
i metody pracy w danej klasie na następny semestr; 

 nauczyciele mają możliwość oceny efektywności zastosowanych dotychczas form i metod pracy 
i w razie potrzeby zmodyfikować je (ewaluacja pracy własnej nauczyciela); 

 bieżące prowadzenie działań niwelujących niebezpieczeństwo niezrealizowania podstawy 
programowej. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 
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Każdego roku po klasyfikacji śródrocznej nauczyciele przedkładają dyrektorowi szkoły uzupełnione 
sprawozdania według ujednoliconego wzoru formularza: „Ocena efektów kształcenia określonych  
w podstawie programowej za półrocze… z przedmiotu……. w klasie….”. Nauczyciele wskazują w nim: 
jakie treści programowe zostały w danym okresie zrealizowane, jak oceniają osiągnięcia uczniów  
w tym zakresie, czy uwzględniono warunki i sposoby realizacji podstawy; ponadto diagnozują - czy 
były trudności w opanowaniu treści z podstawy oraz wskazują wnioski i rekomendacje do dalszej 
pracy (monitorowanie jakościowe stopnia realizacji podstawy programowej).  
Po klasyfikacji rocznej nauczyciele uzupełniają zestawienia zbiorcze, potwierdzając podpisem 
realizację wskazanej treści z podstawy programowej.  
Dodatkowo co dwa miesiące wspólnie z wychowawcami składają pisemne oświadczenia na 
opracowanym w szkole druku o liczbie zrealizowanych w danym czasie godzin z poszczególnych 
przedmiotów (zestawienie ilościowe).  
W oparciu o wyniki monitorowania planowane są: zastępstwa doraźne, zmiany w organizacji zajęć 
szkolnych i wycieczek edukacyjnych w danym oddziale realizujących treści z podstawy programowej, 
jak również monitorowanie wpływa na modyfikację planów dydaktycznych z danego przedmiotu dla 
klasy w całym cyklu kształcenia.  
W przypadku zmiany nauczyciela uzupełnione dokumenty są przedstawiane nauczycielowi 
przejmującemu obowiązki.  
Szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego i w zawodzie sprzyja ewaluacji metod i form pracy w procesie dydaktycznym oraz 
autorskich programów nauczania. 

5. EFEKTY 

 bieżące monitorowanie przez nauczycieli i dyrektora szkoły stopnia realizacji podstawy 
programowej z danego przedmiotu; 

 opracowane narzędzia ujednolicają działania nauczycieli w zakresie monitorowania i kontroli 
realizacji podstawy programowej; 

 wzrost świadomości nauczycieli w zakresie procesu dydaktycznego; 

 zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej  z pełnym zastosowaniem zalecanych 
sposobów i warunków jej realizacji; 

 zapewnienie kontynuacji i pełnej realizacji podstawy programowej w przypadku zmiany 
nauczyciela. 

6. RADY I PRZESTROGI 
 monitorowanie ilościowe realizowanych godzin wynikających ze szkolnego planu nauczania 

może być prowadzone tylko przez wychowawców klas (w przypadku funkcjonowania w szkole 
dziennika elektronicznego) 

7. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 
 druki i formularze są dostępne w formie elektronicznej w komputerze znajdującym się  

w pokoju nauczycielskim oraz dodatkowo udostępniane przez kancelarię szkolną na emaila 
każdego nauczyciela; 

 dla pracowników i dyrektorów szkół możliwe jest udostępnienie formularzy na indywidualną 
prośbę zgłoszoną faxem lub pocztą elektroniczną. 
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