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Technikum po Gimnazjum 

Numer 
Nazwa zajęć 

edukacyjnych 
Tytuł programu 

Klasy, w których program 

będzie realizowany 
Numer programu* 

TG/1 Język polski 

Program powstał na podstawie- programu nauczania do szkół 

ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy do podręcznika 

wydawnictwa Operon- seria: „Odkrywamy na nowo” (Urszula 

Jagiełło, Renata Janicka- Szyszko, Magdalena Steblecka- 

Jankowska.  

3 - 4 444/1/2012 

TG/2 Język angielski 

Program powstał na podstawie- program nauczania języka 

angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum 

profilowanego, technikum, dla IV etapu edukacyjnego, poziom 

IV.1 w zakresie podstawowym (Maria Kłos, Anna Sikorzyńska,  

Barbara Czarnecka- Cicha). Wydawnictwo Pearson. 

4 948/3/2019 

TG/3 
Język angielski            

p. r. 

Poszerzenie materiału na podstawie programu TG/3.  

 
4 948/3/2019 

TG/4 Język niemiecki 

Program powstał na podstawie- program nauczania języka 

niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym 

i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na 

poziomie III.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1 (K. 

Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna). 

 4 679/5/2014/2016 

TG/5 Matematyka 

Program powstał na podstawie programu nauczania- Matematyka. 

Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy- 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. 

Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna- Krzysztof Pazdro. 

3- 4 412/1/2012 

TG/6 Matematyka p. r. 

Program powstał na podstawie programu nauczania- Matematyka. 

Program nauczania w liceach i technikach. Zakres rozszerzony- 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. 

Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna- Krzysztof Pazdro. 

3- 4 563/1/2012 

TG7 Geografia p. r. 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum do podręcznika E. M. Tur i D. 

Szczypińskiego „Oblicza geografii 1” zgodnie z nową podstawą 

programową. 

 

3- 4 

 
501/2/2013/2016 

TG/8 
Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu 

edukacyjnego- Urszula Kierczak. 
3- 4  
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TG/9 
Religia 

 

Świadek Chrystusa. 
3- 4 AZ-4-01/10 

TG/10 
Historia i 

społeczeństwo 

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i 

społeczeństwo. Dziedzictwo epok- Katarzyna Panimasz. 

Wydawnictwo Nowa Era. 

4 
659/3/2014 

659/4/2015 

TG/10a 
Wiedza o 

społeczeństwie 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w 

zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum 

4 
1034/1/2019 

 

TG/11 
Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, 

technikum oraz szkoły branżowej I stopnia 
1-3 

Program nauczania zgodny z 

podstawą programową 

 

TG/12 
Język angielski w 

handlu 

Projekt opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

technik handlowiec 

522305 

TG/12 

Rachunkowość 

handlowa 

Projekt opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/12 

Sprzedaż 

internetowa 

Projekt opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/12 

Organizacja pracy 

w hurtowni 

Projekt opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/12 

Pracownia handlu 

Projekt opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

 

TG/13 
Kreowanie 

wizerunku 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

4 technik usług fryzjerskich 

514105 
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zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

TG/13 

Projektowanie i 

estetyka 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/13 

Język angielski 

we fryzjerstwie 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/13 

Pracownia fryzur 

artystycznych 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

 

TG/14 
Kampania 

reklamowa 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

technik  reklamy 

333907 

TG/14 

Planowanie 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

TG/14 

Zarządzanie 

procesem 

realizacji 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 
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TG/14 

Skuteczność i 

efektywność 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

 
 

TG/15 
Podstawy 

prowadzenia 

rachunkowości 

finansowej 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

4 

technik rachunkowości 

431103 

TG/15 

Sprawozdawczość 

i analiza 

finansowa 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3  

TG/15 

Rachunkowość 

przedsiębiorstw  

w praktyce 

gospodarczej 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3  

 

TG/15 

Systemy 

komputerowe  

w rachunkowości 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3  
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Technikum po Szkole Podstawowej 
 

 

Numer 
Nazwa zajęć 

edukacyjnych 
Tytuł programu 

Klasy, w których program 

będzie realizowany 
Numer programu* 

T/1 Język polski 
Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i 

technikum- zakres podstawowy do podręcznika „Ponad słowami” 
1- 4 Nr dopuszczenia 10/2019 

T/2 Język angielski 

Program nauczania języka angielskiego dla pięcioletniego 

technikum, III etap edukacyjny, poziom B1+/B2, poziom III 1P- 

Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska 

 

1- 4 

Nr dopuszczenia MEN 

947/2/2019 

947/3/2019 

T/3 
Język angielski  

p. r. 

Program nauczania języka angielskiego dla pięcioletniego 

technikum, III etap edukacyjny, poziom B2+/C1, poziom III 1R- 

Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska 

 

1- 4 

Nr dopuszczenia MEN 

947/2/2019 

947/3/2019 

T/4 Język niemiecki 

Program nauczania języka niemieckiego dla liceów i techników. 

Poziom A1- Sylwia Mróz- Dwornikowska „Welttour Deutsch” 1- 4 

Nr dopuszczenia MEN 

935/1/2018- NPP 

957/1/2019- SPP 

T/5 Plastyka 

„Spotkania ze sztuką”. Program nauczania przedmiotu plastyka 

dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum (zgodny z podstawą programową i obowiązujący od 

roku szkolnego 2019/2020- Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak 

 

1 

Nr dopuszczenia MEN 

1009/2019 

T/6 Historia 

Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie 

podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum- Robert 

Śniegocki. Wyd. Nowa Era 

1- 4 
Nr dopuszczenia MEN 

1021/1/2019 

T/7 
Historia i 

teraźniejszość 

Program nauczania. Histria i teraźniejszość. Liceum i technikum. 

Zakres podstawowy. 
1 - 3 

Nr dopuszczenia MEN 

1155/1/2022 

T/8 
Podstawy 

przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum „Krok w przedsiębiorczość”. 

Wyd. Nowa Era 

2- 3 
Nr dopuszczenia MEN 

1039/2019 

T/9 
 

Geografia 

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum- Oblicza geografii 
3 - 4 

Nr dopuszczenia MEN 

983/1/2019 

 

T/10 
Biologia 

Biologia na czasie 1. Program dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy- Anna Helmik, Jolanta Holeczek 
1- 3 

Nr dopuszczenia MEN 

1006/1/2019 



 7 

T/11 Chemia 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum- To jest chemia- R. Hassa, A. 

Mrzigod, J. Mrzigod 

1- 2 
Nr dopuszczenia MEN 

994/1/2019 

T/12 Fizyka 

Program nauczania fizyki w liceum ogólnokształcącym i 

technikum do zakresu podstawowego. Odkryć fizykę. Marcin 

Braun, Weronika Śliwa 

2- 4 1001/2/2020 

T/13 Matematyka p. r. 

Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i 

technikach. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. 

Świda, T. Szwed 

1- 4 
Nr dopuszczenia MEN 

979/1/2019 

T/14 Informatyka 
Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy- Wanda 

Jochemczyk, Katarzyna Olędzka 
1- 3 974/2/2020 

T/15 
Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, 

technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. Krzysztof 

Warchoł 

1- 4  

T/16 

 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa- szkoła ponadpodstawowa- 

Bogusława Breitkopf 1 
Nr dopuszczenia MEN 

992/2019 

T/17 Religia Z Bogiem w dorosłe życie. 1- 4 AZ-3-01/18 

T/18 
Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, 

technikum oraz szkoły branżowej I stopnia 
1-3 

Program nauczania zgodny z 

podstawą programową 

 

T/19 

 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy w 

handlu 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1 

technik handlowiec 

522305 

 
 

 

T/19 
 

 

Podstawy 

towaroznawstwa 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 2 
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T/19 

 

Organizacja 

sprzedaży 

towarów 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 

T/19 Sprzedaż towarów 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 

T/19 

Kompetentny 

handlowiec 

 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

2 

T/19 

 

Język angielski  

w handlu 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

2- 4 

T/19 

 

Marketing  

w handlu 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 

T/19 
Praca zespołowa w 

handlu 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 
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T/19 

Podstawy 

zarządzania w 

handlu 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

T/19 

 

Rachunkowość 

handlowa 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

2- 4 

 

T/19 

 

Pracownia 

sprzedaży w 

handlu 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 

 

T/19 

 

Pracownia 

marketingu 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 

T/19 
Pracownia handlu 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4 

T/19 
Sprzedaż 

internetowa 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 
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T/19 

Organizacja pracy 

w hurtowni 

 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

T/19 

 

Praktyki 

zawodowe 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3 - 4 

 

 

T/20 

 

BHP i organizacja 

pracy w salonie 

fryzjerskim 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1  

technik usług fryzjerskich 

514105 

 

T/20 

 

Podstawy 

fryzjerstwa 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1  

T/20 

 

Techniki  

i technologie 

fryzjerskie 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 

T/20 

 

Aspekty stylizacji 

we fryzjerstwie 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

2 

T/20 

 

Materiały 

fryzjerskie 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

2 



 11 

T/20 

 

Projektowanie  

i estetyka 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 

T/20 
Kreowanie 

wizerunku 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

T/20 
Język angielski 

we fryzjerstwie 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

4 

 

T/20 

 

Pracownia 

fryzjerska 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 
 

T/20 

 

Pracownia fryzur 

artystycznych 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 
 

T/20 
Praktyki 

zawodowe 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4 

 

 

T/21 Podstawy reklamy 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja 

zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 2 

 technik reklamy 

333907 

 

T/21 

 

Przekaz 

i komunikacja 

w reklamie 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 2 
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T/21 

 

Kampania 

reklamowa 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 

T/21 

 

Język angielski  

w reklamie 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 
 

T/21 

 

BHP i strategia  

w reklamie 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1 
 

T/21 

 

Kreacja  

w reklamie 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 2 
 

T/21 

 

Produkcja 

reklamy 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

1- 3 
 

T/21 

 

Planowanie 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

3- 4 
 

T/21 

Zarządzanie 

procesem 

realizacji 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4 

 

T/21 

Skuteczność i 

efektywność 

kampanii 

reklamowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

 

4 
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T/21 
Praktyki 

zawodowe 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4 

 

 

 

T/22 

 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy w 

biurze 

rachunkowym 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

1  

 

 

 

T/22 

Polityka i 

organizacja 

przedsiębiorstw 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

1- 2  

T/22 

Elementy 

statystyki 

opisowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

2 technik rachunkowości 

431103 

T/22 

Kadry i płace Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

1- 2  

T/22 

Rozliczenia 

finansowe 

przedsiębiorstw 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

1- 2  

T/22 

Podstawy 

prowadzenia 

rachunkowości 

finansowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4  

T/22 

Sprawozdawczość 

i analiza 

finansowa 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4  

T/22 Język angielski w Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 3- 4  
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ekonomii kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

T/22 

Systemy 

komputerowe w 

dokumentacji 

kadrowo- 

płacowej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

2  

T/22 

Rachunkowość 

przedsiębiorstw w 

praktyce 

gospodarczej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4  

T/22 

Systemy 

komputerowe w 

rachunkowości 

 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4  

 

T/22 

 

Systemy 

komputerowe w 

rozliczeniach 

finansowych 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

1- 2  

T/22 Praktyki 

zawodowe 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

3- 4  

 
* - dotyczy programów gotowych posiadających własne numery oraz programów z symbolem zawodu 
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Branżowa Szkoła I Stopnia po Szkole Podstawowej 

Numer 
Nazwa zajęć 

edukacyjnych 
Tytuł programu 

Klasy w których program 

będzie realizowany 
Numer programu* 

BR/1 Język polski 

To się czyta! Program nauczania języka polskiego dla szkoły 

branżowej I stopnia- Krystyna Brząkalik. 1- 3 

1025/1/2019 

1025/2/2020 

1021/3/2021 

BR/2 Język angielski 

Program nauczania języka angielskiego w kształceniu 

zawodowym dla szkoły branżowej I stopnia zgodny z nową 

podstawą programową obowiązującą od 2017 r. dla III etapu 

edukacyjnego- Marta Trojanowska- Gałka. 

1- 3 947/1/2019 

BR /3 Historia 
Dziś historia 1- program nauczania historii dla szkoły branżowej 

I stopnia. 
1-  3 

Nr dopuszczenia MEN 

1023/1/2019 

BR/4 
Historia i 

teraźniejszość 

Historia i teraźniejszość - program nauczania dla szkoły 

branżowej I stopnia 
1 

Nr dopuszczenia MEN 

1156/2022 

BR/5 

 

Wiedza  

o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie- program nauczania dla szkoły 

branżowej I stopnia (na podstawie 8- letniej szkoły 

podstawowej). 

3 1123/2021 

BR/6 

 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum „Krok w przedsiębiorczość”. 

Wyd. Nowa Era 

1 
Nr dopuszczenia MEN 

1039/2019 

BR/7 Geografia 
Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia. Geografia- 

Sławomir Kurek. 
1- 3 MEN- 1110/1/2020 

BR/8 

 

 

Biologia 

Biologia 1- Renata Szymańska, Beata Jakubik. 

Biologia 2 

Biologia 3 
1- 3 

MEN-1071/1/2019 

MEN-1072/2/2020 

MEN-1073/3/2021 

BR/9 Matematyka 

Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania 

dla uczniów będących absolwentami ośmioklasowej szkoły 

podstawowej- Alicja Cewe, Alina Maryś- Walczak, Halina 

Nahorska. 

1- 3 
Nr dopuszczenia MEN 

1028/1/2019 

BR/10 Informatyka 

Informatyka. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia- 

Wojciech Hermanowski. 

 

 

1  
Nr dopuszczenia MEN 

1057/2019 

BR/11 Wychowanie Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, 1- 3  
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fizyczne 

 

technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. Krzysztof 

Warchoł 

BR/12 
Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa- szkoła ponadpodstawowa- 

Bogusława Breitkopf 
1 

Nr dopuszczenia MEN 

992/2019 

BR/13 
Kompetencje 

zawodowe 
Program autorski. 

 

1- 3 
 

BR/14 Religia Ku dorosłości. 1- 3 AZ-5-01/18 

BR/15 
Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, 

technikum oraz szkoły branżowej I stopnia 
1-3 

Program nauczania zgodny z 

podstawą programową 

BR/16 
Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

Sprzedawca 

522301 

BR/16 Podstawy handlu 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/16 
Organizacja 

sprzedaży 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/16 Sprzedaż towarów 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/16 

Kompetencje 

personalne i 

społeczne 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/16 
Język obcy 

zawodowy 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/17 Wyposażenie Program opracowany w oparciu o projekt podstawy Turnus dokształcania  
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zakładów 

cukierniczych 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

teoretycznego Cukiernik 

751201 

BR/17 

Technologie 

produkcji 

cukierniczej 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/17 
Język angielski w 

cukiernictwie 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/18 

Wyposażenie 

zakładów 

gastronomicznych 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

Kucharz 

5120  01 
BR/18 

Technologia 

gastronomiczna 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/18 
Język angielski w 

gastronomii 

Program opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

16.05.2019 r. w spr. podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. 

Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 

Turnus dokształcania 

teoretycznego 

BR/19 Zajęcia praktyczne 

Program opracowany w oparciu o projekt podstawy 

programowej oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16.05.2019 r. w 

spr. Podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego(…) w ramach projektu „Partnerstwo na 

rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy 

1 - 3 

Wszystkie zawody 

 

* - dotyczy programów gotowych posiadających własne numery oraz programów z symbolem zawodu 
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