Załącznik do
Zarządzenia Nr 60/2017
z dnia 30.11.2017r
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

PROCEDURA DOPUSZCZENIA
PROGRAMÓW NAUCZANIA
DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Podstawa prawna:

1. art.22a Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U z 2016r poz.1943 z
późn. zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Celem procedury jest:
1) ustalenie zasad wyboru i dopuszczenia programów nauczania do użytku
w szkole oraz włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania;
2) określenie zadań dyrektora i nauczycieli;
2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji
celów kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
2) zespole nauczycieli -

należy przez to rozumieć zespół nauczycieli

prowadzących nauczanie w klasach I – III oraz zespół nauczycieli
prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV –
VIII
ZADANIA NAUCZYCIELA (ZESPOŁU NAUCZYCIELI)
§2
1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program
nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na
dany etap edukacyjny.
2. Program nauczania może obejmować treści nauczania wykraczające poza
zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program
nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów
dla których jest przeznaczony.
4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli może zdecydować o realizacji programu
nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego lub

2) braku zastosowania podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
materiału ćwiczeniowego.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli w formie elektronicznej i papierowej
przedstawiają

dyrektorowi

nauczania

terminie

w

do

szkoły
dnia

propozycje

wybranego

poprzedzającego

programu

sierpniową

radę

pedagogiczną – wg. załącznika nr 1 do procedury.
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
§3
1. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w szkole przedstawiony przez
nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej (uchwała opiniująca) w terminie do dnia 31 sierpnia
każdego roku szkolnego.
2. Nadanie programom numerów dopuszczenia: (G.x/y/z) gdzie G – określa
typ szkoły, x – oznacza kolejny numer programu w zestawie, y – oznacza
miesiąc dopuszczenia, z – oznacza rok dopuszczenia.
3. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny
zestaw programów nauczania.
§4
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie
programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
monitoruje skuteczność i systematyczność realizacji podstawy programowej
przez realizację programów nauczania w poszczególnych klasach –
obserwacja lekcji, kontrola dokumentacji przebiegu nauczania,
ankietowanie, sprawdziany kompetencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Wskazanych wyżej zasad dopuszczenia do użytku szkolnego programów
nauczania nie stosuje się do indywidualnych programów opracowanych dla
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym oraz do indywidualnych programów nauki
opracowanych dla uczniów którzy realizują indywidualny program lub tok
nauki.
2. Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w danym roku
szkolnym dopuszcza Dyrektor szkoły w formie zarządzenia.
3. Wszelkie zmiany dotyczące procedury wprowadzone będą na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.
4. W miesiącu czerwcu każdy nauczyciel zobowiązany jest dokonać ewaluacji
wybranego programu nauczania wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
procedury.

Załączniki nr 1
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO
PROGRAMU NAUCZANIA
Na podstawie art.22a Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U z 2016r
poz.1943 z późn. zm.). wnioskuję o dopuszczenie programu nauczania do użytku

szkolnego.
Nazwa przedmiotu: ……………………………………………………………..
Klasy: ……………………….
Pełna nazwa programu: …………………………………………………………
Autor: …………………………………………………………………………..
Wydawnictwo: …………………………………………………………………
Motywacja wyboru programu
Zalety dla ucznia: …………………………………………………………….
Zalety dla nauczyciela: ……………………………………………………….

…………………………….
Data i podpis nauczyciela

Decyzja dyrektora
Na podstawie art.22a Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
(Dz. U z 2016r poz.1943 z późn. zm.). po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej z dnia …………. 2018r program dopuszczony/nie dopuszczony*
do użytku szkolnego i wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania
…………………………….
Data i podpis dyrektora
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Raport ewaluacji z wybranego programu nauczania
z …………………………..
Pełna nazwa programu: ………………………………………………………..
Autor: ………………………………………………………………………….
Wydawnictwo: ………………………………………………………………..
Cel ewaluacji: Ustalenie:
1. Czy realizacja programu przebiega zgodnie z założeniami
2. Czy uzyskuje się przewidywane efekty i uczniowie osiągają zaplanowane
umiejętności oraz wiadomości.
3. Czy należy dokonać pewnych weryfikacji i zmian w kontekście procedury
osiągania celów.

………………………………………………
Data i podpis nauczyciela/zespół nauczycieli

