Propozycja planów nauczania przedmiotów przyrodniczych w Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym w klasach nauk ścisłych i klasie humanistycznej jest zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach.
W klasie humanistycznej, w której nie rozszerza się żadnego przedmiotu przyrodniczego,
został dodany przedmiot uzupełniający - przyroda na poziomie klasy II i III, w wymiarze dwie godziny
w tygodniu.
W klasie nauk ścisłych z rozszerzeniem matematyki i fizyki, dodanie jednej godziny chemii
w klasie I jest słuszne, ponieważ w klasie o tym charakterze chemia jest przedmiotem niewątpliwie
potrzebnym. Sugerujemy jednocześnie zagospodarowanie tej godziny poprzez wprowadzenie
przedmiotu uzupełniającego, np. Chemia doświadczalna. Należy przy tym pamiętać, że przedmiot
uzupełniający nie zawsze może być dzielony na grupy. W tej sytuacji, opracowując program dla tego
przedmiotu, należy wziąć pod uwagę możliwości jego realizacji. W przypadku braku możliwości
dokonania podziału na grupy – sugerujemy unikać zajęć laboratoryjnych. Nie wynika to
z bezpośredniego zakazu, lecz z dostosowania programu do możliwości. Jeśli istnieją odpowiednie
warunki techniczne, tj. zgoda organu prowadzącego na realizację zajęć uzupełniających w grupach,
gdy dysponujemy odpowiednią bazę techniczną lub mamy zagwarantowane wsparcie np. uczelni
wyższej, możemy opracować program dla przedmiotu uzupełniającego realizujący ćwiczenia
laboratoryjne.
Według naszej opinii w klasie z rozszerzeniem matematyki i fizyki liczba godzin fizyki w I klasie jest
zbyt mała. Aby utrzymać ciągłość gimnazjum pożądane byłyby trzy godziny w tygodniu (lub minimum
dwie).
W klasie nauk ścisłych z rozszerzeniem biologii i chemii przedmioty niezbędne to biologia
i chemia, do których dodano przedmiot uzupełniający: Historię i społeczeństwo, ponieważ w klasie
tego typu nie rozszerzono historii.
Na uwagę zasługuje fakt, że w klasie o tym charakterze fizyka jest niewątpliwie przydatna. W tej
sytuacji sugerujemy przygotowanie własnego programu nauczania dla przedmiotu, dla którego nie
opracowano podstawy programowej, np. Fizyka w doświadczeniach i włączenie go do szkolnego
zestawu programów nauczania. Można również wziąć pod uwagę realizację przedmiotu
uzupełniającego: przyroda. Tym bardziej jest to uzasadnione, że można wybrać z podstawy
programowej przyrody wątki przedmiotowe z zakresu fizyki. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przyroda będzie uzupełniała plan nauczania dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Jednak ta
propozycja wymagałaby weryfikacji zaproponowanych godzin w planie nauczania.
Dodatkowo, w planie nauczania wprowadzono język łaciński jako przedmiot, dla którego nie
określono podstawy programowej. W związku z powyższym można realizować ww. język w ujęciu
medycznym lub przyrodniczym: Język łaciński w naukach medycznych/naukach przyrodniczych. Język
w tym ujęciu ułatwiłby dalszą karierę edukacyjną uczniom wybierającym się na studia o kierunku
medycznym (medycyna, farmacja, weterynaria) lub przyrodniczym.
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