
Procedury

Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Pławnie

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) -  art
22ab

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny (art. 22a ustawy). 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. 

2. Dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu programu do użytku w szkole, może się

zwrócić o opinię do:

a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i 

kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest 

przeznaczony, lub 

b) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 

c) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu zadaniowego, 

3. Taka opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania z podstawą

programową i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony. 

4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

 bez zastosowania podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 

5. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję:

 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 uczniów danej klasy – w przypadku 

klas I–III szkoły podstawowej; 

 jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 

zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły 
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 materiałów ćwiczeniowych. 

6. Propozycja zespołu nauczycieli może dotyczyć więcej niż jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego:

 do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy 

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej

7. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów. 

8. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 
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