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ZqodnoSd programu z nowa podstawa proqramowa
Autor w swoim programie uwzglgdnit wszystkie cele ksztalcenia, dzigki czemu
umozliwia on realizacjg wymagari og6lnych zawartych w podstawie programowej do
nauczania chemii na lll etapie edukacyjnym.

Tre6ci nauczania - vwmaqania szczeq6lowe
Program obejmuje wszystkie wymagania szczegotowe zawarle
TreSci nauczanta-wym a g a n ia szcze g6lowe " p od stawy p ro g ra m owej ".

w

czqsci:

,,

I.

ZGODNOSC Z ROZPORZADZENIAMI

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym w liceach i technikach spelnia
wymogi zawarle w'.

1. Rozporz1dzeriu Ministra Edukacji Narodowej z dnta 30 stycznia 20LBr. w sprawie
podstawy programowej ksztalcenia ogdlnego dla liceum ogdlnoksztalcqcego, technikum oraz
branzowej szkoly II stopnia (Dz.tlz20tBr poz467).

2. Rozporz4dzernt Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2l czerwca 20I2r. w sprawie
dopuszczenia do u2ytku w szkale programfw wychowania przedszkolnego i program1w

nauczania oraz dopuszczenia do u2ytku szkolnego podrgcznikfw (Dz.IJ. z20l2r,poz.752).

3. Rozporz4dzente Minisha Edukacji Narodowej z dma 28 marca 2017 r. w
ramowychplandw nauczania dla szk6l publicznych (Dz .IJ. z2afi r.,po2.703).

sprawie

II.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PROGRAMU

Program zawiera

a) szczeg6towe cele ksztalcenia iwychowania,
b) treSci zgodne z treSciami nauczania zawarlymi
nauczania chemii

w podstawie programowej do

dla lll etapu edukacyjnego,

c)

rozklad materiafu,

d)

procedury osiqgania celow ksztaNcenia i wychowania z uwzglqdnieniem
mozliwo6ci indywidualizagi pracy w zale2noSci od potrzeb i mozliwo5ci
uczni6w,

e)

opis zalohonych osiqgnigt ucznia,

0

propozycje form oceniania osiqgniq6 uczni6w

il!. oPtNtA NA TEMAT PF.OGRAMU
Ujqte

w programie cele ksztalcenia i wychowania eksponujq naukg

popzez zrozumienie

chemii

i

systematyczne utnrualanie poznawanych zagadnieh.
Stopniowe wprowadzanie kolejnych, pozwoli na uporzqdkowanie wiedzy
i umiejgtnoSci.

Autor kladzie nacisk na samodzielne projektowanie do6wiadczeri i ich
wykonywanie na lekcjach chemii, z zachowaniem stosownych zasad BHP.
Przywiqzuie duZa wage do ksztaltowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Tre6ci programu/ wartoSd merytoryczna
Program jest poprawny pod wzglqdem merytorycznym i dydaktycznym

Program uwzglgdnia mo2liwo56 indywidualizacji pracy z uczniem w zakresie
przygotowywania sig ucznia do matury ikonkurs6w chemicznych.

Program prezentuje procedury osiqgania cel6w edukacyjnych

i

opisuje

oczekiwane osiqgniqcia ucznia

Autor programu ktadzie nacisk na systematyczne sprawdzanie postgpow uczniow
w nauce. Dziqki temu uczniowie sq wdrozeni do ciqglej nauki, a nauczyciel otrzymuje
informacjq zwrotnq o stopniu opanowania poszczeg6lnych wiadomo5ci i miejgtnoSci.
Autor proponuje by wszystkie prace pisemne mialy zr5Znicowane formy, takie,
z kt6rymi uczniowie zmierz4sig na egzaminie maturalnym.
SpojnoSc wymagari
Wymagania sq sp6jne.

Mo2fiwo56, zrealizowania programu w warunkach danej plac6wki
Program jest mozliwy do realizacji w kazdej szkole ponadpodstawowej

Ewaluacja programu
Autor programu proponuje, by program

.
o
o

byN

poddawany ewaluacji poprzez:

bieZqcq obsenruacjg pracy ucznia,
rozmowy z uczniami na temat form pracy,

dokladnq analizg wynikow wszystkich form sprawdzaniawiedzy

Mo2liwo56 modyfikacji
Nauczyciel moze modyfikowac program

w zalezno6ci od mozliwo6ci

zespglu,

z kt6rym pracuje. W klasach, w kt6rych uczniowie nie wymagajq zmudnych cwiczef
podstawowych umiejgtno5ci, nauczyciel moze realizowal, zagadnienia wychodzqce

poza podstawq programowE. Autor programu wyra2nie jednak zaznaczyl,
p

rio

rytetem jest rea iza cj a pod stawy
I

p ro g ra

Ze

mowej

Mocne strony programu

Autor staral sig dopasowac rozkNad omawianych treSci do mozliwo$ci uczniow
zwiqzanych z ich natu ralnym rozwojem.

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym w liceach i technikach jest
zgodny z nowq podstawq programowq. Shruierdzam, iZ spelnia wymogi formalne

ijest dostosowany do potrzeb i mozliwo6ci uczni6w szkol ponadpodstawowych.
Nauczyciel dyplomowany chemii

