Załącznik nr 10
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA, W TYM
BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE
INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH
SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM,
KTÓRZY REALIZOWALI RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH
ABSOLWENTAMI DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM
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Religia/etyka 2)
Język mniejszości
narodowej/język
mniejszości etnicznej/język
regionalny/własna historia i
kultura 3)
Geografia państwa, z którego
obszarem kulturowym utożsamia
1)

2)
3)

Podziału godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje
dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż
50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.
Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej
historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

się mniejszość narodowa 4)
Zajęcia sportowe 5)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne 6)
Język migowy6)
Zajęcia z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej 7)

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla
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.

uczniów

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej
kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może
rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.

4)

5)

6)

7)

Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają
przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania
przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych
określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
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.
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.

