
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

 

Regulamin Dopuszczenia do Użytku Programów Nauczania Ogólnego  

w  Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 7  w Gdańsku 

 

1. Podstawa prawna 

1.1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 22a w powiązaniu z art. 3 pkt 

13b (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245). 

1.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012, poz. 977; Dz. U.  2014 poz. 803;  

Dz. U.  2016 poz. 895). 

1.3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania  

(Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 23). 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor, odpowiednio 

na wniosek nauczyciela/nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. 

3. Program nauczania ogólnego zaproponowany przez nauczyciela/nauczycieli może być 

opracowany: 

3.1 samodzielnie przez nauczyciela, 

3.2  we współpracy z innymi nauczycielami, 

3.3  przez innego autora/autorów, 

3.4  przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami. 

4. Zaproponowany przez nauczyciela/nauczycieli program nauczania ogólnego powinien być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

5. 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:  

5.1 stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 

5.2 zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, 
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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, a w przypadku programu nauczania ogólnego 

uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego  

- opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań 

będących podstawą przeprowadzania egzaminów, określonych w przepisach  

w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 

5.3 jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

6. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w szkole, dyrektor szkoły  

może zasięgnąć opinii: 

6.1 nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe  

i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program 

jest przeznaczony, 

6.2 konsultanta lub doradcy metodycznego, 

6.3 zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-

zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów 

publicznych szkół.  

7. Opinia, o której mowa w pkt 6, zawierać powinna w szczególności ocenę zgodności 

programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego  

i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.  

8. Dopuszczenie programu nauczania ogólnego do użytku w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku przebiega w następującej kolejności: 

8.1 nauczyciel/nauczyciele dokonują wyboru programu nauczania ogólnego zgodnie  

z punktem 4 i 5 oraz przedstawia/przedstawiają dyrektorowi szkoły wniosek o jego 

dopuszczenie (załącznik 1 A) do 15 maja każdego roku szkolnego; 

8.2 dyrektor szkoły dokonuje w ciągu 30 dni analizy przedstawionych wniosków, 

wypełnia załącznik 1 B oraz podejmuje możliwe, następujące decyzje: 

a) stwierdza, że zaproponowany przez nauczyciela/nauczycieli program spełnia 

wymagania opisane w rozporządzeniu (załącznik 1B); 

b) może zwrócić się o opinię o programie zgodnie z pkt 7 

c) w przypadku pozytywnej opinii postępuje dalej jak przewiduje pkt 8.3; 

d) w przypadku negatywnej opinii informuje pisemnie (załącznik 1 B) 

zainteresowanego nauczyciela/nauczycieli o powodach takiej decyzji i zaleca 

wybór innego programu lub dokonanie zmiany w programie w terminie do 14 dni  

e) ocenia w ciągu 7 dni powtórnie wybrany lub zmodyfikowany program  

8.3 dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej na temat przedstawionych programów 

nauczania ogólnego. 

8.4 po wysłuchaniu wszystkich opinii dyrektor zespołu szkół :  

a) zatwierdza program nauczania ogólnego, 

b) dopuszcza program nauczania ogólnego do użytku (załącznik 2), 

c) nadaje numer programowi nauczania ogólnego według wzoru: przedmiot/SP lub 

LO/ kolejny rok szkolny wpisania do zestawu/ numer pozycji (załącznik 2) 

d) wpisuje program do szkolnego zestawu programów (załącznik 3). 

 8.5 w kolejnych latach szkolnych zestaw programów jest aktualizowany, ale jeśli program 

nie ulegnie zmianie, nie ponawia się wniosku. 
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9. Do 1 września zostanie podany do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów, 

który obowiązywać będzie  w danym roku szkolnym. 

10. Nauczyciel/nauczyciele przygotowują po jednym egzemplarzu programu nauczania 

ogólnego dopuszczonego do użytku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku 

dla: 

10.1  nauczyciela, 

10.2  wicedyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

10.3 zbiorów biblioteki szkolnej.  

11. Ewaluacja programów nauczania dokonywana będzie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Podstawowym zadaniem ewaluacji będzie 

stwierdzenie: 

11.1 czy realizacja programów przebiega zgodnie z celami i założeniami? 

11.2  czy uzyskuje się przewidywane efekty i uczniowie osiągają zaplanowane 

umiejętności oraz wiadomości? 

11.3  czy należy dokonać pewnych weryfikacji, zmian w procedurach dopuszczania 

programów nauczania do użytku szkolnego? 

 

 

 

             Gdańsk,………………………… 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego 

2. Decyzja dyrektora szkoły o dopuszczeniu programów do użytku 

3. Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 

 

 

 

 


