PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA DO UŻYTKU
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU
(opracowana na podstawie Rozporządzenia 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. z 2009 r., Nr 89 poz.730)
§ 1.
Procedura reguluje zasady dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego i przedszkolnego
w oparciu o rozporządzenie wymienione wyżej.
§ 2.
1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej
„programem nauczania ogólnego” oraz program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w
szkole Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu, na wniosek nauczyciela lun
nauczycieli i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia
15 czerwca każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym (wzór
wniosku załącznik nr 1).
§ 3.
1. Program nauczania ogólnego lub program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez
nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:
a) samodzielnie przez nauczyciela,
b) we współpracy z innymi nauczycielami,
c) przez innego autora (autorów),
d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
2. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania powinien być dostosowany
do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
§ 4.

Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy przedmiotu,
ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w szkole,
jeżeli spełnia warunki opisane w § 4 ust. 1 pkt. 1-3 rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 (Dz.
U. 09.89.730).
§ 5.
1. W przypadku wątpliwości, czy program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu,
dyrektor może zasięgnąć opinii:
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i
kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest
przeznaczony,
2) konsultanta lub doradcy metodycznego,
3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowozadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych
szkół(wzór opinii pozytywnej i negatywnej załącznik nr 2 i 3) .
2. Opinia, o której mowa w ust. 6 lub ust. 7, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do
potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony, a w przypadku programu
wychowania przedszkolnego

zawiera ocenę zgodności programu z podstawą programową

wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku opinii negatywnej, dyrektor na piśmie przekazuje nauczycielowi/ nauczycielom
informację (wzór załącznik nr 4)
§ 6.
1.Po uzyskaniu pozytywnych opinii, dyrektor wydaje decyzję o dopuszczeniu programu do użytku
(załącznik nr 5).
2.Ostateczne dopuszczenie programów do użytku szkolnego i przedszkolnego następuje nie później
niż na pierwszym sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 7.

Program nauczania lub program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w
szkole/przedszkolu zostaje wpisany do szkolnego/przedszkolnego zestawu programów i
podręczników.
§ 8.
Procedura wchodzi w życie z dniem 10 maja 2012 roku.

