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1. Cel procedury  

 
Stosowanie niniejszej procedury ma zapewnić prawidłowy przebieg i realizację procesu 
dydaktycznego. 
      
 

2. Zakres procedury 

 
 Procedura jest stosowana przez wszystkich nauczycieli. 
 
 

3. Terminologia i definicje 

Proces dydaktyczny – jest to logicznie zwarty układ czynności   uczniów  i  nauczycieli 
prowadzący do zmian w osobowości i postawach uczniów, głównie w zakresie ich 
wiadomości i umiejętności. 
 

Szkolny System Oceniania – ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia 
polegające  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
 

Orzeczenie PPP-   jest to decyzja Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej (PPP),  która kwalifikuje ucznia  do nauczania indywidualnego lub 
kształcenia specjalnego na podstawie dokumentów i badania. 
 
Opinia PPP- dokument informujący o deficytach stwierdzonych u dziecka. 
 
Dostosowanie wymagań-  na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - 
pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel dostosowuje  
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 
trudności w uczeniu się. 
 

4. Wykaz dokumentów związanych 

Akty prawne 
Statut  
SSO 
Program Rozwoju Szkoły 
Szkolny Zestaw Programów Nauczania 
Standardy OKE 
Harmonogram uroczystości szkolnych. 
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Opinia PPP 
Orzeczenie PPP 

 

5. Treść procedury 

 Na sierpniowej radzie pedagogicznej dyrektor podaje termin opracowania planów 

dydaktycznych. 

 Nauczyciele opracowują plany dydaktyczne zgodne z podstawą programową, 

programem nauczania zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną umieszczonym 

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. 

 Plany dydaktyczne zawierają : 

 na poziomie oddziałów 0 – miesiąc, temat tygodnia, temat dnia, 

przewidywane osiągnięcia uczniów, 

 na poziomie klas I-III – blok tematyczny i temat dnia,  podział na edukacje 

zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, liczbę realizowanych 

godzin, przewidywane osiągnięcia uczniów, standardy, umiejętności 

kluczowe (klasa II i III), uwagi, 

 na poziomie klas IV-VI kolejny numer lekcji, temat, przewidywane 

osiągnięcia uczniów( cele operacyjne), standardy, umiejętności kluczowe, 

uwagi, 

 na poziomie zespołów edukacyjno terapeutycznych cel główny temat 

ośrodka tygodniowego, temat ośrodka dziennego, termin realizacji, cele 

operacyjne, zadania edukacyjne, uwagi. 

 

Dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z klas integracyjnych nauczyciel 

wspomagający opracowuje indywidualne programy nauczania dostosowane do 

możliwości dziecka. 

 Plany dydaktyczne oddawane są w jednym egzemplarzu, który po zatwierdzeniu 

znajduje się w pokoju nauczycielskim. 

 Dyrektor i/ lub wicedyrektor zatwierdza opracowane plany dydaktyczne. 



 

Szkolny System Zarządzania Jakością  

Procedura  P- 07 
Wydanie 2 
Data wyd. 
10.09.2010 

Tytuł: 
Nadzór nad realizacją procesu 

dydaktycznego. 

 
Strona 5 z 7 

 

Każdy wydrukowany i niepodpisany egzemplarz dokumentu jest kopią nienadzorowaną. 

Wydrukowana kopia aktualna w dniu wydruku 

 

 Nauczyciele realizują treści programowe zgodnie z założonym planem  

( ewentualne odstępstwa od kolejności realizacji treści muszą być odnotowywane 

w uwagach). 

 Nauczyciele są zobowiązani do przechowywania w miejscu pracy planów 

dydaktycznych przez cały cykl kształcenia. 

 Nauczyciele opracowują kryteria wymagań na poszczególne oceny i zapoznają  

z nimi uczniów na pierwszej godzinie lekcyjnej i rodziców na pierwszym zebraniu 

potwierdzając to zapisem w dzienniku i protokolarzu zebrań z rodzicami. 

 Nauczyciele oceniają i monitorują stopień opanowania wiadomości i umiejętności 

zgodnie z SSO. Podczas oceniania nauczyciel jest zobowiązany uwzględniać 

zalecenia PPP. 

 Nauczyciele dwukrotnie w ciągu roku szkolnego dokonują klasyfikacji uczniów. 

Wyniki klasyfikacji umieszczają na specjalnym arkuszu klasyfikacyjnym  

( załącznik nr 1 do procedury). 

 W razie stwierdzenia braku postępów w nauce nauczyciel zobowiązany jest do 

poinformowania rodziców o możliwości przeprowadzenia specjalistycznych 

badań w PPP. 

 Wyniki klasyfikacji przedstawiane i zatwierdzane są na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. 

 Nauczyciele informują rodziców o wynikach w nauce dziecka zgodnie z zapisem 

w SSO. 

 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe lub odwołania od trybu 

wystawiania ocen przeprowadzane są zgodnie z SSO. 

 Uczniowie z trudnościami w nauce powinni korzystać z zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i corrida. 

 Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty kół przedmiotowych i kół 

zainteresowań.  
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6. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie stosowania 

procedur  

 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 

1 Zapoznanie się z opiniami i 
orzeczeniami PPP 

nauczyciele I połowa września 

2 Przeprowadzenie diagnoz Nauczyciele oddziału 
zerowego 

Nauczyciele klas I, 
rewalidacji, logopeda, 
reedukator, 
rehabilitant, 
wychowawcy klas 
kierujący uczniów na 
zajęcia zdw, corridy 

Do kwietnia 

 

I połowa września 

3 Tworzenie planów dydaktycznych nauczyciele  I połowa września 

4. Zatwierdzenie planów 
dydaktycznych 

Dyrektor i/ lub 
wicedyrektorzy  

wrzesień 

5. Przedstawienie wcześniej 
opracowanych kryteriów wymagań 

 

nauczyciele 

wrzesień 

6. Realizacja  treści programowych  nauczyciele 

 

w ciągu roku 
szkolnego 

7. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji Rada Pedagogiczna 

 

Styczeń, czerwiec 

 

7. Wykaz zapisów związanych z realizacją procedury  

 
Arkusze ocen 
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Plan dydaktyczny 
Dzienniki lekcyjne 
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych 
 

8. Wykaz załączników  

 
Załącznik nr 1 – formularz arkusza klasyfikacyjnego dla klas I – III  P-07/F01 
                            formularz arkusza klasyfikacyjnego dla klas IV - VI  P-07/F02 
                            formularz arkusza klasyfikacyjnego dla zespołu edukacyjno-   
                            terapeutycznego   P – 07/F03 
                              
 

9. Karta zmian 

 

Lp. 
Przedmiot zmiany 

Miejsce 
wprowadzenia 

zmiany 
Zatwierdził 

Data 
wprowadzenia 

zmiany 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


