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LISTA PRZEDMIOTÓW I OBSZARÓW ZAGADNIEŃ WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

PODZIAŁ PRZEDMIOTÓW NA GRUPY – DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU „Lekcja:Enter” 

Zał. nr 1 do Poradnika dla grantobiorców 

 

Przedstawiamy podział przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych na platformie projektu na grupy, dla 

potrzeb realizacji szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Spis przedmiotów jest zgodny 

z wykazem przedmiotów ogólnokształcących, dla których ustalona jest podstawa programowa, stan na 

październik 2019. Obszary zagadnień ujęte w podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną – zostały potraktowane odrębnie, jako, że nie można ich a priori przypisać do żadnej z grup 

przedmiotowych. 

Etapy edukacyjne 

Uwaga: ze względu na różnice w podstawie programowej, na potrzeby podziału scenariuszy 

przygotowywanych przez nauczycieli w ramach szkolenia „Lekcja:Enter!”, wyróżniamy 4 etapy edukacyjne 

(rozróżnienie uwzględnia zmiany w podstawie programowej): 

1. edukacja wczesnoszkolna 

2. klasy IV-VIII szkół podstawowych 

3. dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne 

4. szkoły ponadpodstawowe 

5. szkoły branżowe 1. stopnia. 

Szkolenia nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter” odbywają się wg dwóch różnych programów:  

1) szkolenia nauczycieli czterech grup przedmiotowych tj. 1. przedmioty matematyczno-przyrodnicze, 

2. humanistyczne, 3. artystyczne, 4. edukacja wczesnoszkolna 

2) szkolenia nauczycieli informatyki (SP, kl. 4-8 oraz SPP) 

Podział przedmiotów wg grup przyjęty na platformie lekcjaenter.pl na potrzeby realizacji projektu 

przedstawiamy poniżej. Oddzielnie wyróżniono obszary zagadnień realizowane w szkołach specjalnych 

a także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczących się w innych typach szkół. 

Lista przedmiotów dla podstawy programowej ogólnej:  

NAZWA PRZEDMIOTU GRUPA 

 matematyczno-

przyrodnicze 
humanistyczne artystyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

biologia 1      

chemia 1      

doradztwo zawodowe *     

ekonomia w praktyce  1    

fizyka  1      

geografia 1      

matematyka 1      

podstawy przedsiębiorczości   1    

przyroda 1      

technika 1    

edukacja dla bezpieczeństwa   1    
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edukacja wczesnoszkolna artystyczna    1 

edukacja wczesnoszkolna - etyka    1 

edukacja wczesnoszkolna – godzina 

wychowawcza 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna 

humanistyczna 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna 

informatyczna 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna – języki 

nowożytne 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna – język 

kaszubski 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna – język 

mniejszości narodowej lub etnicznej 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna – 

matematyka z elementami przyrody 
   

1 

edukacja wczesnoszkolna – 

wychowanie fizyczne i edukacja 

zdrowotna 

   

1 

etyka   1    

filozofia   1    

religia  1   

godzina wychowawcza  1   

historia   1    

historia i społeczeństwo   1    

język łaciński i kultura antyczna    1    

język mniejszości narodowej lub 

etnicznej 
  1   

 

język obcy nowożytny – angielski   1    

język obcy nowożytny – francuski   1    

język obcy nowożytny – hiszpański   1    

język obcy nowożytny – inny   1    

język obcy nowożytny – niemiecki   1    

język obcy nowożytny – rosyjski   1    

język obcy nowożytny – włoski   1    

język polski   1    

język regionalny – język kaszubski   1    

wiedza o społeczeństwie    1    

wychowanie do życia w rodzinie   1    

historia muzyki     1  

historia sztuki     1  

muzyka     1  

plastyka     1  

wiedza o kulturze     1  

wychowanie fizyczne     1  

zajęcia artystyczne     1  

  

informatyka Inny program szkolenia 
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Szkoły specjalne – obszary zagadnień * 

 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarowym lub znacznym w szkołach podstawowych edukacja uczniów polega na integralnej 

realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na 

wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości – w całym procesie edukacji. Podobną sytuację 

mamy w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.  

W przypadku kształcenia specjalnego nie ma zatem nauczania przedmiotowego, z jakim mamy do czynienia 

w przypadku szkół ogólnodostępnych, a jedynie obszary zagadnień realizowane podczas ww. form zajęć 

edukacyjnych.  

Na potrzeby projektu „Lekcja:Enter” na platformie projektowej umieściliśmy zatem następujące obszary 

zagadnień* z zakresu podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, które są 

wyróżnione w stosunku do przedmiotów podstawy programowej ogólnej (spec_): 

a. funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

b. zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

c. zajęcia rozwijające kreatywność, 

d. przysposobienie do pracy, 

e. wychowanie fizyczne, 

f. etyka; 

g. zajęcia rewalidacyjne. 

 

*  

Ponieważ zajęć tych nie można odgórnie zakwalifikować do grupy przedmiotowej - nauczyciele sami mogą 

zadeklarować, w jakiej z czterech grup przedmiotowych (poza informatyką) chcą uczestniczyć w szkoleniu.  

Przedmiot doradztwo zawodowe (z podstawy ogólnej) – również nie jest przypisany na platformie do 

żadnej grupy przedmiotów 

 


