PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana
Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna
art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i
2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do
danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny
w formie wniosku /załącznik nr 1/
2. Programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści
nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
3. Programy 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 danej
szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania.
5. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania, stanowią szkolny zestaw
programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym
zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
6. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
a)z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
b)bez zastosowania podręcznika lub materiałów.
7. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w szkole ponadgimnazjalnej przedstawia
dyrektorowi szkoły propozycję:
a)jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego
do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
b)materiałów ćwiczeniowych.
8. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego
podręcznika lub materiału edukacyjnego:
a) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy
nauczania języków obcych nowożytnych
b) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia:
podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
9. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników
lub materiałów edukacyjnych, ustala:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,
10. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może:

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany
materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika,
materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały
ćwiczeniowe.
11. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku
szkolnym.

Procedura wchodzi w życie 27.09.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 25/2017r.

Załącznik nr 1. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania.

..................................., .....................
(miejscowość

data)

..........................................................
………………………………………….
…………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela/li
..........................................................
nazwa szkoły

Dyrektor
.........................................................

Działając w oparciu o Art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 25 ) proszę o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania
………………………………………………………………………………………..……………………………
zatytułowanego ......................................................................................................................................
autorstwa ...............................................................................................................................................
wydawnictwo ……………………………………………………………………………….……………………
obejmującego etap edukacyjny ……………………………………..… w latach …………………………..
Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej i jest
dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony.
Proponuję/emy podręcznik – tytuł ………………………………………………………………
autor ……………………………………………………………………..
nr dopuszczenia……………………………………………………………………
materiały ćwiczeniowe………………………………………………………………………

...........................................................................
imię i nazwisko nauczyciela

