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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 20/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

 

Procedura wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  

w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

§ 1 

Procedura reguluje zasady:  

1) wyboru programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przedstawianych dyrektorowi 

szkoły do wprowadzenia na dany etap edukacyjny, zwane dalej programami;  

2) podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

przedstawianych dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego dla uczniów 

danej klasy. 

§ 2 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli może zaproponować program wychowania lub 

program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami.  

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli mogą  zaproponować program opracowany przez 

innego autora/autorów.  

3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli mogą  zaproponować program opracowany przez 

innego autora/autorów  wraz  z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

 

§ 3 

Programy, o których mowa w § 2,  powinny:  

1) być dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których są przeznaczone;  

2) uwzględniać warunki lokalowe szkoły, posiadane pomoce dydaktyczne, 

zainteresowania i możliwości uczniów. 

 

§4 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski program, 

obowiązani są stosować poniższe zasady: 

1) program opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

2) program musi być zgodny z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i liczbą godzin określoną w ramowych planach nauczania w szkołach 

publicznych; 

3) w programie należy uwzględnić w całości podstawę programową wychowania 

przedszkolnego lub podstawy programowe poszczególnych przedmiotów 

kształcenia ogólnego; 

4) należy zapewnić poprawność programu nauczania pod względem merytorycznym  

i dydaktycznym; 
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5) w przypadku modyfikacji lub tworzeniu programu autorskiego należy zawrzeć w 

programie: 

a) opis sposobu realizacji celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 

b) opis założonych osiągnięć ucznia, 

c) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 

d) wykaz ćwiczeń, w tym laboratoryjnych oraz zestawienie ilościowe godzin 

niezbędnych do realizacji programu nauczania z podziałem oddziału na grupy, 

zgodnie z ramowymi  planami nauczania w szkołach publicznych. 

2. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w oddziale 

przedszkolnym, jeżeli: 

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego; 

2) zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności do potrzeb i możliwości 

dzieci, 

d) metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole (diagnoza przedszkolna); 

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

3. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, dotyczy 

przedmiotu, bloku przedmiotowego lub ich  części i może być dopuszczony do użytku 

w szkole, jeżeli: 

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

2)  zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności do potrzeb i możliwości 

uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 

d) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.  

4. Arkusz oceny programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

5. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej procedury. 

§5 

Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu zaproponowanego przez nauczyciela 

lub zespół  nauczycieli. 
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§6 

1. Program nauczania dopuszcza do użytku wewnętrznego w szkole dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, wyrażonej w formie uchwały. 

2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania, nauczyciel lub 

zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi dla danej klasy przed rozpoczęciem etapu 

edukacyjnego. W związku z tym wnioski dotyczą: 

a) oddziału przedszkolnego, 

b) klasy I-III szkoły podstawowej ( I etap kształcenia), 

c) klasy IV-VI szkoły podstawowej ( II etap kształcenia), 

d) klasy I-III gimnazjum (III etap kształcenia). 

3. Dopuszczone przez dyrektora do użytku szkolnego programy nauczania stanowią 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I 

PROGRAMÓW NAUCZANIA.  

4. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole  

i obejmuje: numer etapu edukacji, numer porządkowy przedmiotu, rok dopuszczenia 

programu. 

5. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw, o którym mowa w ust. 3, w formie 

zarządzenia,  do dnia 31 sierpnia każdego roku.  

6. Do 30 września dopuszcza się uzupełnienie szkolnego zestawu programów nauczania 

o programy, o których mowa w § 8. 

§ 7 

W przypadku dopuszczenia do użytku szkolnego programu, o którym mowa w § 4 ust. 5, 

program ten podlega ewaluacji po każdym roku jego wykorzystywania. Ewaluacji dokonują 

autorzy programu, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w terminie 

do 30 czerwca każdego roku. 

§ 8 

1. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne przeznaczone dla uczniów  

z orzeczeniem do kształcenia specjalnego oraz pozostałe programy, w tym do 

realizacji zajęć w ramach innowacji pedagogicznych, kół zainteresowań lub 

przedmiotowych zostają dopuszczone do użytku w szkole na wniosek nauczyciela lub 

zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zostają wpisane do 

szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel lub zespół nauczycieli składają w 

formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem jego 

realizacji.   

 

§ 9 

1. Zespół nauczycieli prowadzących wychowanie przedszkolne, zespół nauczycieli 

prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli 

prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej i w gimnazjum przedstawiają dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika do wychowania przedszkolnego; 
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2) 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; 

3) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego 

do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI 

szkoły podstawowej i gimnazjum; 

4) materiałów ćwiczeniowych. 

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły 

propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:  

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

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym. 

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.  

4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w 

ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie 

przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z 

ust. 1 i 2, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Zespoły nauczycieli składają propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

będą obowiązywały. Kartę wyboru i propozycji podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. Kartę wyboru i 

propozycji materiałów ćwiczeniowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może: 
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1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

§ 10 

Jeżeli nauczyciel  zdecyduje o realizacji programu nauczania bez zastosowania podręcznika 

lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, składa informację o swojej 

decyzji do dyrektora szkoły na formularzu określonym w załączniku nr 5  do niniejszej 

procedury w terminie do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, od którego 

nie będzie realizował programu nauczania z zastosowaniem podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 

§ 11 

Dyrektor szkoły corocznie, najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, 

w którym podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe będą 

obowiązywały, podaje do publicznej wiadomości w formie zarządzenia, zestaw podręczników 

lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

 

 

. 
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Załącznik nr 1 

do Procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

   

ARKUSZ OCENY PROGRAMU 

Imię i nazwisko nauczyciela  

lub zespół nauczycieli  
 

Etap nauczania* 
Oddział 

przedszkolny 

I etap 

nauczania 

II etap 

nauczania 

III etap 

nauczania 

ROK SZKOLNY 

Początek cyklu 

nauczania 
20…./20…. 

Koniec cyklu 

nauczania 
20…./20…. 

Klasa  

Nauczany przedmiot 
 

 

Tytuł 

programu/Wydawnictwo 
 

Czy program zawiera: Tak  Nie  

a) wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania    

b) 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  

  

c) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku  

programu  nauczania ogólnego uwzględniającego 

dotychczasową podstawę programową kształcenia 

ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia 

  

d) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć 

ucznia. 

  

Liczba godzin danego przedmiotu w cyklu kształcenia   

Liczba godzin niezbędna do realizacji treści programu   

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy 

programowej 

Czy zawarte są w 

programie 

Tak  Nie  

Czy zawiera dodatkowe treści nauczania wykraczające poza 

zakres ustalony w obowiązującej podstawie programowej: 

  

a) czy są one dobrze uzasadnione?   

b) czy  są możliwe do wprowadzenia w danych warunkach?    

c) czy pozostałe treści ujęte w podstawie programowej mają 

zapewnione możliwości efektywnego uczenia? 

  

Czy uwzględnia możliwości bazy szkoły Tak Nie 

Czy uwzględnia doświadczenia zawodowe i umiejętności 

nauczyciela realizującego ten program? 

  

Czy jest dostosowany do potrzeb  i możliwości uczniów, dla   
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których jest przeznaczony?  

Motywacja wyboru programu: 

dla ucznia: 

 

 

 

dla nauczyciela: 

 

 

 

Czy program zawiera opinię innego nauczyciela  Tak  Nie  

(miejscowość, data)                                                                         (podpis nauczyciela lub 

zespołu nauczycieli) 

 

 

 

 

*proszę podkreślić właściwy  
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Załącznik nr 2 

do Procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA  

............................................................ 

miejscowość, data 

 

Dyrektor ……………………………………….. 

w ……………………………………………….. 

Zwracam/zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego w roku szkolnym 

2016/2017 programu nauczania: 

Przedmiot …………………………………….. 

Etap edukacyjny ……………………………… 

Autor programu ………………………………. 

Wydawnictwo ………………………………... 

     Program jest zgodny z ustawą z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (T. j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2156) 

     Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej z dnia  

27 sierpnia 2012r. i jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest 

przeznaczony.   

     Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

      Liczba godzin potrzebnych do realizacji programu jest zgodna z Rozporządzeniem MEN  

z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                 podpis nauczyciela lub zespołu  nauczycieli 
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Załącznik nr 3 

do Procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

Karta wyboru podręcznika lub materiałów edukacyjnych   

 

Przedmiot:……………………………………………………………………… 

 

Etap edukacji:…………………………………………………………………... 

 

Tytuł podręcznika:………………………………………………………………. 

 

Autor:…………………………………………………………………………… 

 

Wydawnictwo:………………………………………………………………….. 

 

Data dopuszczenia:….………………………………………………………….. 

 

Numer ewidencyjny w wykazie:……………………………………………….. 

 

(www.men.gov.pl/podreczniki/wykaz_dopuszczone_lista3.php) 

 

 

Pytania 

 

tak częściowo nie 

1. Czy podręcznik jest spójny z podstawą programową?  

 

   

2. Czy układ  treści w podręczniku jest logiczny i daje 

gwarancję 

              nabywania nowej wiedzy i umiejętności?  

   

3. Czy treści podręcznika są aktualne z obowiązującym 

stanem wiedzy? 

   

4. Czy język, jakim  napisano podręcznik jest 

komunikatywny dla ucznia? 

   

5. Czy podręcznik stwarza możliwości do samodzielnej 

pracy w domu? 

   

6. Czy zaprezentowany materiał jest przystępny dla uczniów, 

uszeregowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności? 

   

7. Czy podręcznik  zawiera treści wykraczające poza 

podstawę programową oraz czy są one możliwe do 

zrealizowania?  

/ / / 

8. Czy podręcznik zawiera systematyczne powtórzenie 

materiału? 

   

9. Czy w przypadku podręcznika do języka obcego 

nowożytnego uwzględniono poziomy  zaawansowania?  

   

10. Czy podręcznik spełnia warunki wieloletniości?     

 

      

 …………..…………………………………………… 

                                                                    Data i podpis nauczyciela lub zespołu nauczycieli 

http://www.men.gov.pl/podreczniki/wykaz_dopuszczone_lista
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Załącznik nr 4 

do Procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

Karta wyboru materiałów ćwiczeniowych 

 

Przedmiot:……………………………………………………………………… 

 

Klasa:…………………………………………………………………………… 

 

Tytuł:……………………………………………………………………………. 

 

Autor:…………………………………………………………………………… 

 

Wydawnictwo:………………………………………………………………….. 

 

 

 

Pytania 

 

tak częściowo nie 

1. Czy materiały ćwiczeniowe  są  spójne  z podstawą 

programową?  

   

2. Czy układ  treści w  materiałach ćwiczeniowych  jest 

logiczny i daje gwarancję nabywania nowej wiedzy i 

umiejętności?  

   

3. Czy treści  zawarte w materiałach  ćwiczeniowych  są 

aktualne z obowiązującym stanem wiedzy? 

   

4. Czy trafnie dobrano zadania  i ćwiczenia?    

5. Czy materiały ćwiczeniowe  stwarzają  możliwości do 

samodzielnej pracy w domu? 

   

6. Czy materiały ćwiczeniowe są  przystępne dla uczniów, a 

treści  uszeregowane  zgodnie z zasadą stopniowania 

trudności? 

   

7. Czy materiały ćwiczeniowe  zawierają  treści 

wykraczające poza podstawę programową oraz czy są one 

możliwe do zrealizowania?  

/ / / 

8. Czy  materiały ćwiczeniowe zawierają  systematyczne 

powtórzenie materiału? 

   

9. Czy materiały ćwiczeniowe służą utrwaleniu wiadomości i 

umiejętności?  

   

 

      

 

 

 

       

 .......................................................................... ......                                                                                                                                                                                                                     

Data i podpis nauczyciela lub zespołu nauczycieli 
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Załącznik nr 5 

do Procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

 

........................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

........................................................ 

nauczany przedmiot 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  

w Brwinowie 

 

 

Informacja o realizacji programu nauczania bez zastosowania podręcznika  

lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

 

 

 

 

Informuję, że w roku szkolnym .............................. będę realizować zajęcia  

z ..................................................... w klasie ................................. bez zastosowania 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz materiału edukacyjnego. 

 

 

 

............................................................................... 

data i czytelny podpis nauczyciela 

 


