PROCEDURY DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA
DO UŻYTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU
1. Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku 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 (poz. 752) nauczyciel lub zespół nauczycieli realizujący w szkole dany
przedmiot jest zobowiązany do złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o dopuszczenie
programu nauczania na dany etap edukacyjny.
2. Program nauczania może być opracowany samodzielnie przez nauczyciela bądź we
współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel lub zespół nauczycieli może również
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub opracowany przez
innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami z uzasadnieniem stanowiącym
załącznik do programu.
3. Program nauczania realizowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli może być
dopuszczony do użytku w szkole, jeśli:
stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 zawiera treści zgodne z treściami nauczania określonymi w podstawie programowej
kształcenia ogólnego,
 obejmuje sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz
warunków, w jakich program będzie realizowany,
 zawiera opis założonych osiągnięć ucznia,
 podaje propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
 jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli składa do dyrektora szkoły wniosek o dopuszczenie do
użytku szkolnego programu nauczania i włączenie go do Szkolnego Zestawu Programów do
31 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym program będzie realizowany.
5. Wniosek do dyrektora szkoły powinien zawierać:
 tytuł programu,
 imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli realizujących program,
 przedmiot,
 etap edukacyjny,
 źródło, z którego powstał program,
 podpis/y wnioskodawcy/ów.
6. Przed dopuszczeniem programu nauczania dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i
kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest dopuszczony,
konsultanta lub doradcy metodycznego,
zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub zespołu problemowo –
zadaniowego, o których mowa w Statucie Szkoły.
7. Programy, które spełniają wszystkie wymogi formalne i których wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie przez Dyrektora Szkoły oraz uzyskały pozytywną opinię Rady Pedagogicznej
zostają włączone do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

Czersk, dnia ……………………………..

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA
DO UŻYTKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU
W LATACH 20___ - 20_____
ETAP EDUKACYJNY: _______________

Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku 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 ( poz. 752) zwracam/y
się
z
wnioskiem
o
dopuszczenie
programu
nauczania
do
przedmiotu
____________________________:
tytuł programu (pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
autor (autorzy)/ źródło, z którego powstał program:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

DECYZJA DYREKTORA
Na podstawie art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku 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 (poz. 752) po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia ………………………………………….
dopuszczam/
nie
dopuszczam*
do
użytku
szkolnego
program
nauczania

……………………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................
złożony przez …………………………………………………………………………………...
Program zostanie wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania pod numerem
……………………… .
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam/y, że przedstawiony program spełnia następujące warunki:
Spełnienie
warunków
(zaznaczyć X)

Lp.

Warunki

1.

stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z
uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od
potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie
realizowany.
zawiera opis założonych osiągnięć ucznia.
zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć
ucznia.
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

Czersk, dnia …………………………..

OPINIA
PROGRAMU NAUCZANIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO/DYPLOMOWANEGO*
Po zapoznaniu się z programem nauczania:
tytuł programu (pełna nazwa):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
realizowany na przedmiocie: …………………………………………………………………
źródło, z którego powstał program/ autorzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
opiniuję go pozytywnie i stwierdzam, że jest zgodny z obowiązującą podstawą
programową.

……………………………………….
podpis

