
 

 

 

Załącznik nr 10 – Wymagania kwalifikacyjne dla osób opracowujących i recenzujących   programy 

nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (zawody w ramach następujących branż: 

budowlana, chemiczna, ceramiczno-szklarska, elektroniczno-mechatroniczna, elektroenergetyczna, 

górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, spedycyjno-

logistyczna, teleinformatyczna, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, 

transportu wodnego) 

 

I. Opracowanie programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla danego zawodu  

 

1. Wariant pierwszy – na potrzeby opracowania programu nauczania odrębnie zostanie 

zaangażowana: 

 kadra posiadająca doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania  

 autor/autorzy programu/programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla danego 

zawodu  

Wymagania wobec każdego członka kadry oraz każdego autora programu:   

 wykształcenie wyższe 

 minimum 3 letnie doświadczenie związane z branżą, w ramach której ma zostać opracowany 

program nauczania do umiejętności dodatkowych; 

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży.  

Wymagania wobec kadry posiadającej doświadczenie w opracowywaniu programów 

nauczania:  

 opracowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej dziesięciu szkolnych programów nauczania 

do zawodów lub opracowanie w ostatnich sześciu latach co najmniej pięciu programów 

nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów 

umiejętności zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty 

możliwości organizacji kkz; należy podać dokładny tytuł programu, rodzaj programu 

(przedmiotowy/modułowy/koncentryczny), przyjętą strukturę treści nauczania 

(liniowy/spiralny/blokowy), rok opracowania, datę dopuszczenia do użytku szkolnego przez 

dyrektora - jeżeli program był opracowany na potrzeby szkoły lub link i miejsce publikacji - 

jeżeli program był opracowany w formie publikacji. 

 

                                                           
 Na potrzeby opracowania danego programu nauczania Beneficjent może wybrać jeden z przedstawionych wariantów  
 Wymagania te może spełniać jedna osoba zaangażowana w projekcie lub też łącznie kilka osób tworzących kadrę 
posiadającą doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania 



2. Wariant drugi – autorem/autorami programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla danego 

zawodu, opracowanego we współpracy z pracodawcami jest kadra posiadająca doświadczenie w 

opracowywaniu programów nauczania, tj.:  

 opracowaniu w ostatnich pięciu latach co najmniej dziesięciu szkolnych programów nauczania 

do zawodów lub opracowaniu w ostatnich sześciu latach co najmniej pięciu programów 

nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów 

umiejętności zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty 

możliwości organizacji kkz; należy podać dokładny tytuł programu, rodzaj programu 

(przedmiotowy/modułowy/koncentryczny), przyjętą strukturę treści nauczania 

(liniowy/spiralny/blokowy), rok opracowania, datę dopuszczenia do użytku szkolnego przez 

dyrektora - jeżeli program był opracowany na potrzeby szkoły lub link i miejsce publikacji - 

jeżeli program był opracowany w formie publikacji.  

 

Pozostałe wymagania wobec autora/autorów:  

 wykształcenie wyższe 

 minimum 3 letnie doświadczenie związane z branżą, w ramach której ma zostać opracowany 

program nauczania do umiejętności dodatkowych; 

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży; 

 

II. Wykonanie recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla danego zawodu, 

opracowanego we współpracy z pracodawcami  

 

Wymagania wobec pierwszego z dwóch recenzentów: 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie w opracowywaniu szkolnych programów nauczania do zawodu lub programów 

nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów 

umiejętności zawodowych w okresie ostatnich 5 lat; należy podać dokładny tytuł programu, 

rodzaj programu (przedmiotowy/modułowy/koncentryczny), przyjętą strukturę treści 

nauczania (liniowy/spiralny/blokowy), rok opracowania, datę dopuszczenia do użytku 

szkolnego przez dyrektora - jeżeli program był opracowany na potrzeby szkoły lub link i 

miejsce publikacji - jeżeli program był opracowany w formie publikacji;  

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży. 

 

Wymagania wobec drugiego z dwóch recenzentów: 

 wykształcenie wyższe; 

 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z branżą, w ramach której ma zostać 

opracowany program nauczania do umiejętności dodatkowych;  

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży. 

 

III. Współpraca pracodawcy (również przedstawiciela organizacji pracodawców) przy 

opracowywaniu programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla danego zawodu   

Wymagania: 

                                                           
 Wymagania te może spełniać jedna osoba zaangażowana w projekcie lub też łącznie kilka osób tworzących kadrę 
posiadającą doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania 



 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z branżą, w ramach której ma zostać 

opracowany program nauczania do umiejętności dodatkowych;  

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży.  


