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RAMOWY PLAN NAUCZANIA                                               
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY SZTUK PI ĘKNYCH 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 
Zawód: plastyk 

Tabela  1 
Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 

w sześcioletnim cyklu 
nauczania 

1.  Historia sztuki 9 

2.  Rysunek i malarstwo 21  

3.  Rzeźba 6       + 12 

4.  Podstawy projektowania – kompozycja 4  

5.  Specjalność/specjalizacja  12  

6.  Moduł zajęć 
uzupełniających  do 
wyboru w kl. III-VI w 
zakresie: 

multimediów   
 
 
6 

 

7.  fotografii lub filmu  

8.  zespołowych projektów 
artystycznych 

                                                                              Razem 70 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły    6 
 

Objaśnienia do tabeli 1 
 

Poz. 1       Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób. 

Poz. 2-8  Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 uczniów. W uzasadnionych przypadkach 
szkoła moŜe wnioskować do organu prowadzącego o realizację zajęć                           
w mniejszych grupach.  

Poz. 5  Zajęcia obejmują  specjalność/specjalizację  ujętą w rozporządzeniu w sprawie 

podstaw programowych dla zawodu plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez 

siebie specjalność/specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalność/ 

specjalizacja jest realizowana nie później niŜ od trzeciego roku nauczania i dalej – 

przez cały tok kształcenia. Tryb wyboru określa statut szkoły. 

W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo                           

z nauczycielem praktycznej nauki zawodu. 

Poz. 6-8  Uczeń jest zobowiązany zrealizować co najmniej jedną godzinę z kaŜdego modułu 

zajęć w zakresie: multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych projektów 

artystycznych. Do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki 
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w klasie III kaŜdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji wybranych zajęć wg 

treści zawartej w poz.6-8 w klasach III-VI. Najpóźniej dwa tygodnie przed 

upływem tego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę co najmniej sześciu 

przedmiotów do wyboru w zakresie modułów wymienionych w poz. 6-8, z 

podziałem na zajęcia w zakresie: multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych 

projektów artystycznych planowanych do realizacji w szkole. Katalog przedmiotów 

moŜliwych do zaproponowania przez dyrektora jest otwarty i dostosowany do 

moŜliwości kadrowych i wyposaŜenia szkoły. Poszczególne przedmioty mogą być 

zaprojektowane do realizacji w wymiarze jednej lub dwóch godzin w cyklu 

kształcenia. Mogą być realizowane w ciągu jednego lub dwóch lat nauki oraz na 

róŜnych poziomach zaawansowania albo bez róŜnicowania poziomów 

zaawansowania. Zajęcia mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych. W 

uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone przez dwóch 

nauczycieli lub specjalistów niebędących nauczycielami (razem lub wymiennie) 

przez cały czas realizacji zajęć lub jego część.  Ostateczną decyzję o przydziale 

uczniów na poszczególne zajęcia podejmuje dyrektor szkoły przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. 

Zmiana podjętego przez ucznia wyboru moŜe nastąpić tylko w przypadku: zmiany 

szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach 

indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.   
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RAMOWY PLAN NAUCZANIA      
LICEUM PLASTYCZNEGO       
ZAJĘCIA  EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE     
Zawód: plastyk  
 
Tabela 2 

Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 
w czteroletnim cyklu 

nauczania 
1.  Historia sztuki 8 

2.  Rysunek i malarstwo 16  

3.  Rzeźba 6       + 15 

4.  Podstawy projektowania – kompozycja 3  

5.  Specjalność/specjalizacja  16  

6.  Moduł zajęć 
uzupełniających  do 
wyboru w kl. II-IV w 
zakresie: 

multimediów   
 
 
6  
 

 

7.  fotografii lub filmu 

8.  zespołowych projektów 
artystycznych 

                                                                              Razem 70 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  4 
 

Objaśnienia do tabeli 2 
 
Poz. 1       Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób. 
 
Poz. 2-8 Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 uczniów. W uzasadnionych przypadkach 

szkoła moŜe wnioskować do organu prowadzącego o realizację zajęć                           

w mniejszych grupach  

Poz. 5  Zajęcia obejmują  specjalność/specjalizację  ujętą w rozporządzeniu w sprawie 

podstaw programowych dla zawodu plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez 

siebie specjalność/specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalność/ 

specjalizacja jest realizowana nie później niŜ od drugiego roku nauczania i dalej – 

przez cały tok kształcenia. Tryb wyboru określa statut szkoły. 

W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo                           

z nauczycielem praktycznej nauki zawodu. 

Poz. 6-8  Uczeń jest zobowiązany zrealizować co najmniej jedną godzinę z kaŜdego modułu 

zajęć w zakresie: multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych projektów 

artystycznych.Do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki 

w klasie II kaŜdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji wybranych zajęć wg 
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treści zawartej w poz.6-8 w klasach II-IV. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem 

tego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę co najmniej sześciu przedmiotów do 

wyboru w zakresie modułów wymienionych w poz. 6-8, z podziałem na zajęcia w 

zakresie: multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych projektów artystycznych 

planowanych do realizacji w szkole. Katalog przedmiotów moŜliwych do 

zaproponowania przez dyrektora jest otwarty i dostosowany do moŜliwości 

kadrowych i wyposaŜenia szkoły. Poszczególne przedmioty mogą być 

zaprojektowane do realizacji w wymiarze jednej lub dwóch godzin w cyklu 

kształcenia. Mogą być realizowane w ciągu jednego lub dwóch lat nauki oraz na 

róŜnych poziomach zaawansowania albo bez róŜnicowania poziomów 

zaawansowania. Zajęcia mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych. W 

uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone przez dwóch 

nauczycieli lub specjalistów niebędących nauczycielami (razem lub wymiennie) 

przez cały czas realizacji zajęć lub jego część.  Ostateczną decyzję o przydziale 

uczniów na poszczególne zajęcia podejmuje dyrektor szkoły przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. 

Zmiana podjętego przez ucznia wyboru moŜe nastąpić tylko w przypadku: zmiany 

szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach 

indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.   

.  
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RAMOWY PLAN NAUCZANIA      
POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ       
ZAJĘCIA  EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE     
Zawód: plastyk  
 
Tabela 3 

Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 
w dwuletnim cyklu nauczania 

1.  Historia sztuki 5    

2.  Rysunek i malarstwo 12  

3.  Rzeźba 3       + 15 

4.  Podstawy projektowania – kompozycja 3  

5.  Specjalność/specjalizacja  16  

6.  Moduł zajęć 
uzupełniających  do 
wyboru w kl. II w 
zakresie: 

multimediów   
 
 
6  
 

 

7.  fotografii lub filmu 

8.  zespołowych projektów 
artystycznych 

                                                                              Razem 60 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  4  
 

Objaśnienia do tabeli 3 
 
Poz. 1       Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób. 
 

Poz. 2-8 Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 uczniów. W uzasadnionych przypadkach 

szkoła moŜe wnioskować do organu prowadzącego o realizację zajęć                           

w mniejszych grupach.  

Poz. 5  Zajęcia obejmują  specjalność/specjalizację  ujętą w rozporządzeniu w sprawie 

podstaw programowych dla zawodu plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez 

siebie specjalność/specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalność/ 

specjalizacja jest realizowana od pierwszego roku nauczania.  

W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo                           

z nauczycielem praktycznej nauki zawodu. 

Poz. 6-8  Uczeń jest zobowiązany zrealizować co najmniej jedną godzinę z kaŜdego modułu 

zajęć w zakresie: multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych projektów 

artystycznych.Do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki 

w klasie II kaŜdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji wybranych zajęć wg 

treści zawartej w poz.6-8. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem tego terminu 



6 
 

dyrektor szkoły ogłasza listę co najmniej sześciu przedmiotów do wyboru w 

zakresie modułów wymienionych w poz. 6-8, z podziałem na zajęcia w zakresie: 

multimediów, filmu lub fotografii, zespołowych projektów artystycznych 

planowanych do realizacji w szkole. Katalog przedmiotów moŜliwych do 

zaproponowania przez dyrektora jest otwarty i dostosowany do moŜliwości 

kadrowych i wyposaŜenia szkoły. Poszczególne przedmioty mogą być 

zaprojektowane do realizacji w wymiarze jednej lub dwóch godzin w cyklu 

kształcenia. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone przez 

dwóch nauczycieli lub specjalistów niebędących nauczycielami (razem lub 

wymiennie) przez cały czas realizacji zajęć lub jego część.  Ostateczną decyzję o 

przydziale uczniów na poszczególne zajęcia podejmuje dyrektor szkoły przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

Zmiana podjętego przez ucznia wyboru moŜe nastąpić tylko w przypadku: zmiany 

szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach 

indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.   

 


