
Procedura dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 

2. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania mogą obejmować treści 

nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć 

edukacyjnych w podstawie programowej. 

3. Program wychowania przedszkolnego i program nauczania powinny być dostosowane do 

potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program.  

5. Dopuszczone  do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania. 

6. Wnioski o wpisanie wskazanego programu nauczania do Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania nauczyciel lub nauczyciele  składają do dyrektora szkoły do  30 kwietnia lub w  

terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

7. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Wniosek 

 

 Wnoszę o wpisanie wskazanego programu nauczania do Szkolnego Zestawu 

Programów Nauczania w roku szkolnym …………../…………. . 

Data: ……………….. 

Imię i nazwisko wnioskującego nauczyciela/nauczycieli:     

        

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

     

Nazwa i przeznaczenie programu: 

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

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

Autorzy programu: 

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

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

Oddziały, w których program będzie realizowany od 1 września ………………….. : 

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

Do programu dołączam opracowane modyfikacje/ nie dołączam opracowanych modyfikacji. 

Przedstawiony program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, określoną przez 

rozporządzenie MEN, jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony. 

…………………………………………….. 

Podpis nauczyciela/nauczycieli 



Procedura wyboru podręczników na dany rok szkolny 

1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I – III oraz zespół nauczycieli 

prowadzących nauczania danych zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI przedstawiają 

dyrektorowi szkoły  w terminie do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych lub  w innym 

wyznaczonym przez dyrektora terminie propozycję:  

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego  - dla klas I-III; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć , dla uczniów danej klasy IV – VI; 

3) jednego podręcznika lub więcej niż jednego podręcznika  do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach IV – VI; 

4) jednego podręcznika lub więcej niż jednego podręcznika w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, z uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów; 

5) materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym. 

2. Dyrektor ustala zestaw podręczników  lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników lub  

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

4. Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla szkół. 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Głosków, …………………….. 

 

 

PROPOZYCJA  PODRĘCZNIKA DLA WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW KLASY  

 

PRZEDMIOT:  ……………………………………. 

KLASA:  …………………………………… 

 

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Podręcznik spełnia warunki określone w rozporządzeniu MEN z dnia 8 lipca 2014 w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014r. poz. 909). 

 

 

PODPIS  ZESPOŁU NAUCZYCIELI: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Głosków, …………………….. 

 

 

PROPOZYCJA  MATERIAŁU ĆWICZENIOWEGO DLA DANEGO ODDZIAŁU NA DANY ROK SZKOLNY 

 

PRZEDMIOT:  ……………………………………. 

KLASA:  …………………………………… 

ROK SZK.: …………………………………… 

 

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

PODPIS ZESPOŁU NAUCZYCIELI: 

 

 


