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i branżowej szkoły II stopnia 

25 września 2019 r.



Podstawa programowa to akt prawny wyznaczający 
obowiązujące w polskiej szkole: 

• cele kształcenia ogólnego,

• najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie 
kształcenia ogólnego,

• najważniejsze zadania szkoły, 

• cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

(Dziennik Ustaw 2018 poz. 467)



Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych zaczęła
obowiązywać w roku szkolnym 2019/2020 w klasie pierwszej:

• 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

• 5-letniego technikum,

• 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących 
absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz 
kończących ośmioletnią szkołę podstawową.



Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych 
weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

W roku szkolnym 2019/2020 będzie obowiązywała we 
wszystkich klasach szkoły podstawowej.



Co wynika z nowej podstawy 
programowej dla pracy bibliotekarza 

szkolnego w szkole 
ponadpodstawowej?



Najważniejsze cele kształcenia ogólnego

Doskonalenie umiejętności myślowo – językowych takich 
jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, 

formułowanie pytań i odpowiedzi, uzasadnianie, 
wnioskowanie.



Najważniejsze umiejętności zdobywane 
przez ucznia

Myślenie, czytanie, samodzielne 
docieranie do informacji



Praca nauczyciela bibliotekarza powinna skupiać się 
na zadaniach związanych

z rozwijaniem kultury czytelniczej i informacyjnej 
uczniów.



„Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona
biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci
księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich
przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej
i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania,
selekcjonowania i wykorzystywania informacji.”

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego…  Dziennik Ustaw 2018 poz. 467, s. 2)



Od roku szkolnego 2019/2020 zacznie 
obowiązywać nowa lista lektur szkolnych.


