Informacje dotyczące roku szkolnego 2012/2013

1. Podstawy przedsiębiorczości w roku szkolnym 2012/13
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).
W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego nasze Wydawnictwo przygotowało
dla Państwa podręcznik i ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości pt. „Zarys przedsiębiorczości”.
http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=122
http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=123
Książki te są przeznaczone dla uczniów tych szkół, które w roku szkolnym 2012/2013 realizują
przedmiot podstawy przedsiębiorczości w klasie I.
W zakresie podstaw przedsiębiorczości nowa podstawa programowa obowiązuje zarówno technika, licea ogólnokształcące, jak i zasadnicze szkoły zawodowe i dlatego opracowany jest do niej tylko jeden,
wspólny podręcznik.
Oprócz podręcznika i ćwiczeń przygotowaliśmy również program nauczania do podstaw przedsiębiorczości, zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program ten również nosi tytuł
„Zarys przedsiębiorczości” i został on zgłoszony do organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konkursu na opracowanie programów nauczania zgodnych z podstawą kształcenia ogólnego z
2008 r., w którym zdobył pierwsze miejsce. Program jest opublikowany na stronie internetowej
Ośrodka Rozwoju Edukacji:
www.ore.edu.pl -> Wdrożenie podstawy programowej -> Programy nauczania -> Materiały -> str. 2
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 r.) program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły. Minister Edukacji Narodowej nie prowadzi już
wykazu programów nauczania i nie dopuszcza ich do użytku w szkole. Tak więc programy nauczania
nie uzyskują już numeru dopuszczenia MEN. Jeżeli dyrektor przed dopuszczeniem do użytku w Państwa szkole programu nauczania „Zarys przedsiębiorczości” będzie chciał zapoznać się z opinią o programie przygotowaną doradcę metodycznego i jednocześnie nauczyciela podstaw przedsiębiorczości,
prosimy o e-mail w tej sprawie. Dysponujemy taką opinią opracowaną w sierpniu 2012 r, która spełnia
wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu, i możemy ją Państwu wysłać.
Jeżeli w roku szkolnym 2012/13 podstawy przedsiębiorczości występują w klasie II, III i IV, to nadal
obowiązuje „stara” podstawa programowa kształcenia ogólnego z 2002 r. Dla uczniów tych szkół
mamy w sprzedaży dotychczasowe podręczniki i ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości.
•

dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników –
http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=37

•

dla zasadniczych szkół zawodowych – http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=46

•

ćwiczenia – http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=48

•

testy – http://ekonomik.biz.pl/eko/p.php?p=74

Na naszej stronie internetowej zamieszczone są dwa programy nauczania podstaw przedsiębiorczości
do „starej” podstawy programowej: program nauczania dla techników, liceów profilowanych i liceów
ogólnokształcących oraz program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych.
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2. Kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2012/13
2.1. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 17 lutego 2012 r. poz. 184) wchodzi w życie 1 września 2012 r.
Podstawa ta w roku szkolnym 2012/13 obowiązuje uczniów, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną
naukę w klasach I techników i zasadniczych szkół zawodowych. W nowej podstawie programowej
kształcenia w zawodach dokonano podziału efektów kształcenia na następujące grupy:
•

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów nauczanych na poziomie techników i zasadniczych szkół zawodowych (BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo, KPS – kompetencje personalne i społeczne);

•

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów nauczanych na poziomie techników (OMZ –
organizacja pracy małych zespołów);

•

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach określonego obszaru (np. turystycznogastronomicznego lub administracyjno-usługowego), stanowiące podbudowę do kształcenia w
zawodzie lub grupie zawodów;

•

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (dla każdego zawodu
wyodrębniono od jednej do trzech kwalifikacji – ta sama kwalifikacja może być wspólna dla kilku zawodów, np. kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości jest wspólna dla zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości).

W klasach II, III i IV obowiązują dotychczasowe „stare” podstawy programowe i dotychczasowe programy nauczania.
2.2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Nowa podstawa programowa jest jednocześnie standardem wymagań egzaminacyjnych i będzie obowiązywała na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin w nowej formule dotyczyć będzie poszczególnych kwalifikacji i będzie mógł być przeprowadzany w trakcie cyklu kształcenia (np. w II klasie technikum). Jeżeli w jakimś zawodzie wyodrębnione są dwie kwalifikacje, to
uczeń będzie przystępował do dwóch egzaminów – każdy z tych egzaminów będzie potwierdzał inną
kwalifikację. Obecnie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej trwają prace nad informatorami i zadaniami, jakie będą obowiązywały przy przeprowadzaniu egzaminów w nowej formule.
Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczynają naukę w klasach II, III i IV zasadniczych szkół
zawodowych i techników, będą zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w dotychczasowej „starej” formule.
2.3. Podręczniki do kształcenia zawodowego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752) podręczniki do kształcenia w zawodach napisane według starych podstaw programowych można stosować w szkołach
do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. Tak więc wszystkie wydane przez nas podręczniki mogą
Państwo wykorzystywać w szkole jeszcze przez najbliższe 3 lata.
Jednak już w roku szkolnym 2012/13 zamierzamy rozpocząć wydawanie nowych podręczników do
zawodów technik rachunkowości i technik ekonomista – docelowo dla tych zawodów planujemy mieć
w swojej ofercie komplet podręczników (łącznie z podręcznikami do języka angielskiego oraz języka
niemieckiego).
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Ponadto zamierzamy wydawać repetytoria przedegzaminacyjne dla różnych zawodów – książki dotyczące poszczególnych kwalifikacji, jakie będą sprawdzane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe. Repetytorium będzie zawierało syntetyczne opracowanie treści nauczania oraz zbiór zadań.
Repetytoria zaczniemy wydawać wtedy, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dla poszczególnych zawodów informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Mamy również w planach wydawanie książek dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej. Książki te zamierzamy wydawać do poszczególnych obszarów kształcenia zawodowego
(np. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w gastronomii czy podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce).
O wszystkich naszych planach wydawniczych będziemy Państwa informować na bieżąco w formie
elektronicznej. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas informacji o nowościach,
bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia z naszej strony http://ekonomik.biz.pl/eko/oswiadczenie.php
2.4. Programy nauczania do kształcenia zawodowego
Obecnie programy nauczania dla zawodów dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Nie obowiązują żadne listy zatwierdzonych programów nauczania. Każda szkoła może realizować inny program nauczania w zawodzie – ważne jest, aby był on
zgodny z obowiązującą podstawą programową kształcenia w zawodzie. Nauczyciel może zatem sam
opracować program nauczania lub może opracować go we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może także zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z naniesionymi przez siebie zmianami.
Jeżeli w Państwa szkołach opracowano programy nauczania zgodne z „nowymi” podstawami programowymi i jeżeli chcieliby Państwo podzielić się tymi programami z innymi, możemy to Państwu
umożliwić. Możemy zamieścić na naszej stronie internetowej programy nauczania lub możemy naszym klientom przesłać link do programu nauczania – jeżeli taki program jest zamieszczony na Państwa stronie internetowej. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani takim rozwiązaniem, prosimy o
kontakt w tej sprawie.
Na dziś jedynym znanym nam źródłem programów nauczania jest strona internetowa KOWEZiU
(www.koweziu.edu.pl).
Zastanawiamy się nad opracowaniem w roku szkolnym 2012/13 programów nauczania dla zawodów
technik ekonomista i technik rachunkowości. W trakcie roku szkolnego będziemy chcieli przeprowadzić wśród Państwa ankietę, na podstawie której moglibyśmy stwierdzić, jakie by było zainteresowanie takimi programami.

3. Licea profilowane w roku szkolnym 2012/13 oraz podręczniki dla liceów profilowanych
Od września 2012 r. rozpoczyna się stopniowa likwidacja liceów profilowanych, ponieważ nie było
już naboru do klas pierwszych. W klasach II i III kształcenie będzie się odbywało na podstawie dotychczasowych podstaw programowych i programów nauczania. W naszej ofercie utrzymujemy
wszystkie książki dla uczniów liceum profilowanego. Tak więc dopóki będą Państwo zamawiali
książki do prawa i postępowania administracyjnego oraz elementów rachunkowości, książki te będą w
naszej ofercie.
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