Załącznik nr 2

PROCEDURA WYBORU I ZMIANY PROGRAMU NAUCZANIA
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Wybór programu nauczania
1. Program nauczania do zajęć edukacyjnych dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor
szkoły, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.
2. Program nauczania do zajęć edukacyjnych dla danego oddziału dobiera nauczyciel
prowadzący te zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości

uczniów oraz

wyposażenie szkoły.
3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we
współpracy z innymi nauczycielami. Może również zaproponować program
opracowany przez innego autora lub autorów wraz z dokonanymi zmianami.
4. Program nauczania wybiera się na jeden etap edukacyjny.
5. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań
edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
6. Program nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zawierać m.in.:
a) szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
kształcenia ogólnego,
c) 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,
d) opis założonych osiągnięć ucznia,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
7. Przed złożeniem wniosku nauczyciel lub zespół nauczycieli zasięga opinii:
a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe i kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których
program jest przeznaczony – w przypadku programów własnych,
b) komisji przedmiotowej lub innego zespołu nauczycielskiego w szkole.
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8. Program nauczania może obejmować treści wykraczające poza zakres treści nauczania
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
9. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego lub
b) bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają zestaw programów
nauczania realizowanych w tym oddziale, złożony z programów nauczania ogólnego
dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwany dalej "szkolnym zestawem
programów nauczania".
11. Szkolny zestaw programów nauczania musi uwzględniać całość podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego.
12. Szkolny zestaw programów nauczania opiniuje rada pedagogiczna.

Zmiana programu nauczania
1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zmienić program nauczania dla
oddziałów rozpoczynających etap edukacyjny.
2. Zmiana programu nauczania musi być zgłoszona i uzasadniona na radzie
pedagogicznej – do 31 maja.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wybór lub zmiana programu może by
dokonana do 31 sierpnia.

Procedura zaopiniowana pozytywnie przez RP w dn. 27.04.2015r.
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