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Podstawa prawna:  

1. Art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.  

Nr 256 poz. 2572 z późń.zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz. 752 z późń. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie 

podstawy programowej  kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012r. poz. 184 z późń.zm.) 

4. Statut szkoły 
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1. Procedura reguluje zasady dopuszczania programów wychowania przedszkolnego  

i programów nauczania ogólnego do użytku szkole oraz dopuszczania podręczników 

do użytku szkolnego. 

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli realizujący w szkole dane zajęcia edukacyjne  

zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku 

w szkole programu nauczania. 

3. Program nauczania może być opracowany samodzielnie przez nauczyciela bądź  

we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel lub zespół może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub opracowany 

przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami z uzasadnieniem 

stanowiącym załącznik do programu. 

4. Program nauczania ogólnego przygotowany przez nauczyciela lub nauczycieli może 

być dopuszczony do użytku w szkole, jeśli stanowi opis realizacji celów kształcenia  

i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

5. Program nauczania dla zawodu przygotowany przez nauczyciela lub nauczycieli może 

być dopuszczony do użytku w szkole, jeśli stanowi zbiór celów kształcenia 

 i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  

6. Nauczyciel lub zespól nauczycieli składa do dyrektora szkoły wniosek  

o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania i włączenie go  do Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania do dnia 15 czerwca poprzedzającego rok szkolny,  

w którym będzie realizowany. Nauczyciel nowozatrudniony przedkłada wniosek  

o dopuszczenie programu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 25 sierpnia. 

Program powinien być dołączony do wniosku. 

7. Wniosek do dyrektora szkoły powinien zawierać 

- nazwę przedmiotu dla którego jest napisany 

- imię i nazwisko nauczyciela lub nauczycieli składających wniosek 

- podpis wnioskodawcy  wnioskodawców. 

8. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w szkole dyrektor 

szkoły może zasięgnąć opinii: 

- nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

  wyższe i kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

- konsultanta lub doradcy metodycznego, 

- zespołu nauczycielskiego lub zespołu przedmiotowego.  

Opinia o której mowa powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 

nauczania ogólnego z podstawa programową kształcenia ogólnego i dostosowania do 

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

9. Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu do użytku w szkole dyrektor 

szkoły może zasięgnąć opinii: 

- zespołu nauczycieli właściwych dla zawodu lub 

- konsultanta lub doradcy metodycznego, 

- specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców,  

przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych 

Opinia o której mowa powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 

nauczania dla zawodu z podstawa programową kształcenia w zawodach. 

10. Przed sierpniowym posiedzeniem rady pedagogicznej wszyscy członkowie mają 

możliwość zapoznania się z proponowanymi programami nauczania. 

11. Na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej, dyrektor szkoły zasięga opinii rady 

na temat przedstawionych programów nauczania. Wszystkie opinie są wyrażane  

w formie ustnej i protokołowane. 



12. Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w szkole poprzez decyzję  

o dopuszczeniu do użytku w szkole programu nauczania. 

13. Programy, które spełniają wymogi formalne i których wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie przez dyrektora szkoły oraz uzyskały pozytywną opinię rady 

pedagogicznej zostają włączone do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 

14. Przyjmuje się następującą numerację: 

Numer kolejny w wykazie przedmiotów /rok szkolny. 

15. Nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzący nauczanie danych zajęć edukacyjnych 

przedstawiają dyrektorowi szkoły do dnia 15 czerwca propozycję jednego podręcznika 

do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy oraz materiałów 

ćwiczeniowych. 

16. Nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzący nauczanie danych zajęć edukacyjnych 

przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika  

- do danego języka nowożytnegow danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania 

języków obcych  nowożytnych, 

- do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia 

       podstawowy i rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

- do danego języka nowożytnego w danej klasie, w zakresie kształcenia w zawodzie. 

17. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji nauczycieli ustala: 

- zestaw podręczników obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co 

najmniej trzy lata szkolne, 

- materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach. 

18.  Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może dokonać: 

- zmian w zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych jeżeli nie ma 

możliwości zakupu podręcznika lub materiału ćwiczeniowego, 

- uzupełnić zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych.  

19. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników 

oraz materiały ćwiczenioweobowiązujące w danym roku szkolnym. 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania i decyzja dyrektora 

szkoły o dopuszczeniu w szkole programu nauczania  

2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników 
 


