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Instrukcja programu  

Otwórz skoroszyt przydzielony przez Dyrektora i zapoznaj się z arkuszem „informacja” 

1.    Wybierz arkusz „szkolny plan nauczania” 

 

W arkuszu „szkolny plan nauczania” 

- Wpisz nazwę zawodu w komórce C1 

- Wpisz symbol cyfrowy zawodu w komórce D2 

 

*Wpisz tylko swój przedmiot w pełnej nazwie i wypełnij liczbę godzin w poszczególnych latach 

Uwaga! 

Program automatycznie dokona przeliczenia godzin dla poszczególnego przedmiotu w danym roku 

szkolnym!  

2. Kliknij na arkusz „kwalifikacja pierwsza” i wypełnij:  
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- Nazwę Pierwszej kwalifikacji np. ELE.02 (program rozpoznaje następujący ciąg: trzy litery znaczące, 

kropkę i nr kwalifikacji) 

znajdziesz tą nazwę w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. W sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 poz. 
991)  

 

- Wpisz nazwę 1 jednostki  efektów kształcenia np. „bezpieczeństwo i higiena pracy” i wstaw liczbę 

godzin z rozporządzenia.  Pozostałe jednostki  w danej kwalifikacji opisz podobnie.  

- Wypełnij liczbę efektów kształcenia w danej jednostce efektów (rozporządzenie)  

 

- uzupełnij wszystkie jednostki w I kwalifikacji wg. rozporządzenia  

4. To samo wykonaj dla arkusza „kwalifikacja druga”  

 

Program automatycznie 

przydzieli numerację 

jednostki efektów kształcenia 
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3. Kliknij na arkusz „Przedmiot_.......” (jeżeli chcesz zmienić ogólną nazwę arkusza na swoją 

nazwę przedmiotu najedź myszą na nazwę arkusza, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz 

opcję zmień nazwę 

 

 

- dane, które wprowadziłeś pojawią się w odpowiednich komórkach 

 

 

- Dane pojawią się w momencie przyporządkowania do poszczególnych tematów zajęć odpowiednich 

efektów kształcenia, liczba godzin zrealizowanych pojawi się, gdy potwierdzisz realizację efektów 

kształcenia.  
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- wprowadź następujące dane: temat zajęć, kwalifikacja 1  (np. ELE.02.1.1), liczba godzin 

planowanych,                                                                         potwierdź realizację efektów kształcenia (T/N) 

 

- te same czynności powtórz dla kwalifikacji 2, jeżeli w temacie zajęć będziesz realizował efekty 

kształcenia z obu kwalifikacji.  

5. Wprowadź tematy zajęć dla pozostałych klas ( ….kl 2, …..kl 3, ……kl 4), jeżeli przedmiot Twój 

realizowany jest w tych klasach.  


