
…………………………………………… 
miejscowość, data    

 

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu 

Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania 

 
Etap edukacyjny:……………    Rok szkolny/lata szkolne:……………………………….. 

 
Nazwa przedmiotu:………………………………….. 

 
Pełna nazwa programu:…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Autor/autorzy:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wybrany program został opracowany(właściwe zakreślić): 

a)  samodzielnie przez nauczyciela, 

b)  przez nauczyciela we współpracy z innymi nauczycielami, 

c)  przez innego autora (autorów), 

d)  przez innego autora (autorów) i zawiera zmiany dokonane przez nauczyciela z ich  uzasadnieniem,  

Program jest modyfikowany w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie wprowadzonych modyfikacji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że wybrany program spełnia warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730 z póź. zm.) 

tzn.: 

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

ogólnego określonej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej… 

(Dz.U. z 2009r. nr 4, poz. 17) lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, 

określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych szkół. 

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 od potrzeb i możliwości dzieci 

d) metody analizy i sprawdzania postępów uczniów, stopnia opanowania wiadomości i umiejętności. 

3) Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

4) Jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. 

 

 

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf


Informuję, że następujący  podręcznik  został wybrany jako obowiązujący do realizacji wybranego programu: 

1) Autor/autorzy:……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wydawnictwo, rok wydania:……………………………………………...  

nr ewidencyjny w wykazie*.:……………………………………………………………… 

 

2) Autor/autorzy:……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

Wydawnictwo, rok wydania:………………………………………………. 

 nr ewidencyjny w wykazie*.:………………………………………………………………. 

 

 

Imiona, nazwiska i podpisy nauczycieli realizujących wybrany program i pracujących z wybranym podręcznikiem: 

…………………………………..............................................................................................................

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

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

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

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

 

 

*Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową 

określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 

 

D E C Y Z J A   D Y R E K T O R A 

 
Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze 

zmianami) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

(Dz. U. Nr 89, poz. 730), 

 

  po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia………………………………., 

 

 

program dopuszczony/nie dopuszczony* do użytku szkolnego 

 

 

 

 

 

data i podpis Dyrektora 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/podreczniki_ogolne
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/podreczniki_ogolne
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/podreczniki_ogolne

