
SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH 

DZIENNA KARTA MONITOROWANIA  

PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KLASACH IV- VIII 

Imię i nazwisko nauczyciela  
Data:   

Dzień tygodnia:  

Ilość godzin zajęć:  
 

LEKCJA 1 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji:  

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską 1* 

Numer lub numery 

podpunktu 2* 

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską 3* 

Numer lub numery 

podpunktów 4* 

    

    

    

    

LEKCJA 2 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  

    

    

    

    

LEKCJA 3 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  

    

    

    

    

LEKCJA 4 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  
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LEKCJA 5 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  

    

    

    

    

LEKCJA 6 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  

    

    

    

    

LEKCJA 7 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów 

    

    

    

    

LEKCJA 8 PRZEDMIOT:  KLASA: Numery kompetencji kluczowych na lekcji: 

Cele kształcenia  Treści nauczania 

Numer celu z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktu  

Numer obszaru z PP liczbą 

rzymską  

Numer lub numery 

podpunktów  
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Uwagi na temat realizacji podstawy programowej: 

Czy PP jest realizowana zgodnie z terminem?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy występują jakieś problemy w realizacji PP?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis nauczycielki/nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja wypełniania: 

Wypełniamy tylko tyle tabel z lekcjami ile mamy w dniu monitorowanym. 

1* - proszę wpisać z PP numer celu kształcenia liczbą rzymską np. z tego adresu  

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII  

2* - proszę wpisać z PP numer lub numery realizowanych podpunktów wybranego celu na 

lekcji– np. z adresu jak wyżej 

3* - proszę wpisać z PP numer lub numery realizowanych obszarów liczbą rzymską – np. z 

adresu jak wyżej 

4* - proszę wpisać z PP numer lub numery podpunktów konkretnego obszaru 

realizowanego na danej lekcji – np. z adresu jak wyżej 

 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII

