
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rok szkolny 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego 
w Pabianicach 



TECHNIKUM CZTEROLETNIE - po gimnazjum 

 
Nr w 

szkolnym 
zestawie 

Nr dopuszczenia 
MEN 

Nazwa programu Klasa 

Kształcenie ogólne 
Język polski 

1/T/2022  "Przeszłość to dziś. Literatura. Język. Kultura"- Program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum- zakres 
podstawowy 

IV 

Język angielski 

2/T/2022  Program nauczania j. angielskiego czwarty etap edukacyjny dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym dla 
LO i T. 

  IV 

Język niemiecki 

3/T/2022  Program nauczania języka niemieckiego . Typ szkoły: liceum ogólnokształcące, technikum. Etap Nauki : IV etap 
edukacyjny. Podstawa programowa: IV.0, IV.1   

  IV 

Historia i społeczeństwo 

4/T/2022  Program nauczania historii o społeczeństwie dla Szkół ponadgimnazjalnych „Odkrywamy na nowo”, zakres 
podstawowy 

  IV 

Matematyka, Fizyka, Chemia 

5/T/2022  Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą   IV 

6/T/2022  Program nauczania fizyki  dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony „Zrozumieć fizykę”   IV 

7/T/2022  Program nauczania chemii dla liceum i technikum – zakres rozszerzony  IV 

Wychowanie fizyczne 

8/T/2022  Program nauczania wychowania fizycznego    IV 
 

8a/T/2022  Edukacja zdrowotna w szkołach ponadgimnazjalnych  IV 

Religia 

9/T/2022  "Świadek Chrystusa"  IV 

Kształcenie zawodowe 

10/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik mechanik 311504 o strukturze modułowej (MG. 17, MG.44)   IV 

11/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej (BD.29, BD.30)     IV 

12/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik mechatronik 311410 o strukturze modułowej (EE.02, EE.21)  IV 

13/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 o strukturze przedmiotowej (MG.18, 
MG.43)  

 IV 

 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE - po szkole podstawowej 
 

Nr w 
szkolnym 
zestawie 

Nr dopuszczenia 
MEN 

Nazwa programu Klasa 

Kształcenie ogólne 
Język polski 

14/T/2022  "Ponad słowami" - Program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum- zakres podstawowy I, II, III,IV 

Język angielski 

15/T/2022  Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum-poziom III.1.P I, II, III, IV 

Język niemiecki 

16/T/2022  Program nauczania języka niemieckiego - wariant III.2.0. I, II, III, IV 

Historia 

17/T/2022  Program nauczania historii dla szkół ponadpodstawowych I, II, III 

Historia i teraźniejszość 

18/T/2022  Program nauczania historii dla szkół ponadpodstawowych I,  

Fizyka 

19/T/2022  Program nauczania fizyki w liceum i technikum- zakres podstawowy I, II, III, IV 

Chemia 

20/T/2022  Program nauczania fizyki w liceum i technikum- zakres podstawowy II, III, IV 

Podstawy przedsiębiorczści 

21/T/2022  Program nauczania podstaw przedsiębiorczościi w liceum i technikum- "Krok w przedsiębiorczość" - zakres podst. II, III, IV 

Wiedza o społeczeństwie 

22/T/2022  Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum- zakres podstawowy III, IV 

Plastyka 

23/T/2022  Program nauczania przedmiotu-plastyka dla pięcioletniego technikum I 

Biologia 

24/T/2022  Biologia na czasie. Program nauczania biologii dla liceum i technikum-zakres podstawowy I, II 

Geografia 

25/T/2022  Program nauczania geografii dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. I, II 

Informatyka 

26/T/2022  Informatyka – program nauczania dla szkół ponadpodstawowych – zakres podstawowy I, II 

Wychowanie fizyczne 

27/T/2022  "Magia zdrowia"- Program nauczania wychowania fizycznego - 3 etap edukacyjny I, II, III, IV 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

28/T/2022  "Żyję i działam bezpiecznie" - Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum I 

Religia 

29/T/2022  "Pójść za Chrystusem" - Program nauczania religii dla szkół ponadpodstawowych I, II, III, IV 

Kształcenie zawodowe 

30/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej (BUD.12, BUD.14)  I, II, III, IV 

31/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik mechatronik 311410 o strukturze modułowej ELM.03, ELM.06)  I, II, III, IV 

32/T/2022  Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 o strukturze przedmiotowej (MOT.05, 
MOT.06)     

I, II, III, IV 

 



 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - po szkole podstawowej 
 
 

Nr w 
szkolnym 
zestawie 

Nr 
dopuszczenia 

MEN 
Nazwa programu Klasa 

Kształcenie ogólne 
Język polski 

1/BS/2022   "To się czyta" - Program nauczania języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia I, II, III 

Język angielski 

2/BS/2022  Program nauczania języka angielskiego dla branzowej szkoły I stopnia .  I, II, III 

Historia 

3/BS/2022  Program nauczania historii dla szkoły branżowej I, II, III 

Historia i teraźniejszość 

4/BS/2022  Program nauczania historii i teraźniejszości dla szkół ponadpodstawowych I 

Informatyka 

5/BS/2022  Informatyka – program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej – zakres podstawowy I 

Chemia 

6/BS/2022  Program nauczania chemii dla branżowej szkoły I stopnia  II, III 

Fizyka 

7/BS/2022  Program nauczania fizyki  dla branżowej szkoły I stopnia I 

Wiedza o społeczeństwie 

8/BS/2021  Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla branżowej szkoły I stopnia III 

Wychowanie fizyczne 

9/BS/2022  "Magia zdrowia"- Program nauczania wychowania fizycznego - 3 etap edukacyjny I, II, III 

Podstawy przedsiębiorczości 

10/BS/2022  "Krok w przedsiębiorczość"– program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkoły ponadpodstawowej I 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

11/BS/2022  "Żyję i działam bezpiecznie" - Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych I 

Religia 

12/BS/2022  "Pójść za Chrystusem" - Program nauczania religii dla szkół ponadpodstawowych I, II, III 

 
Kształcenie zawodowe 

13/BS/2022  Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 o strukturze przedmiotowej (MOT.05)  I, II, III 

14/BS/2022  Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 o strukturze 
przedmiotowej (BUD.11) 

 I, II, III 

15/BS/2022  Program nauczania dla zawodu kierowca mechanik 832201 o strukturze przedmiotowej (TDR.01) III 

 


