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Załącznik 1 

 

Część A. (Wypełniają nauczyciel/nauczyciele)  

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA OGÓLNEGO  

Z ……………………………………………………………………….. OD ROKU SZKOLNEGO ............................  

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU*  

W SZKOLE PODSTAWOWEJNR 3 IM. JANA PAWŁA II 

W GDAŃSKU* (*Nie potrzebne skreślić) 

 

 

I. NAZWA PROGRAMU: 

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

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

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

 

II. AUTOR/AUTORZY PROGRAMU: 

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

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

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

 

III. PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY: 

 

 Proszę wpisać 

TAK lub NIE 

1. samodzielnie   

2. we współpracy z innymi nauczycielami  

3. przez innego autora/autorów  

4. przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi przez nauczyciela 

zmianami 

 

 

 

IV. ANALIZA FORMALNA PROGRAMU: 

 

Wymaganie 
Proszę wpisać  

TAK lub NIE 

1. Program nauczania ogólnego obejmuje, ………........… etap 

edukacyjny i dotyczy przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku 

przedmiotowego lub ich części (niepotrzebne skreślić) 

 

2. Program nauczania ogólnego zawiera opis sposobu realizacji 

celów kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego 

etapu edukacyjnego, określonej w przepisach w sprawie 
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

określonej dla przedmiotu (edukacji): 

…………………………………………………………………… 
                                       (proszę wpisać nazwę) 

3. Program nauczania zawiera:  

a) cele kształcenia,  

b) treści nauczania zgodne z treściami nauczania zawartymi  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 

c) sposoby osiągania celów kształcenia,  

z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy  

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  

w jakich program będzie realizowany 

 

4. Program jest poprawny pod względem merytorycznym 

i dydaktycznym. 

 

5. Program przedstawiono do zaopiniowania:  

a) nauczyciela mianowanego/dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony 

(niepotrzebne skreślić) 

 

b) konsultanta/doradcy metodycznego (niepotrzebne skreślić)  

c) zespołu nauczycielskiego/zespołu przedmiotowego/innego 

zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa  

w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych szkół 

(niepotrzebne skreślić)   

 

6.  Opinia zawiera ocenę:  

a) zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową 

kształcenia ogólnego  

 

b) dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla 

których jest przeznaczony 

 

7.  Program uzyskał pozytywną opinię:  

8. Inne uwagi dotyczące wyboru programu:  

 

Podpis nauczyciela/nauczycieli: 

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

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

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

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

(data )  
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Część B. (wypełnia dyrektor szkoły) 

 

V. Kieruję do zaopiniowania program nauczania ogólnego przez: 

 

 Proszę wpisać 

TAK lub NIE 

Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla 

których program jest przeznaczony 

 

Konsultanta/doradcy metodycznego  

Zespołu nauczycielskiego/zespołu przedmiotowego lub innego zespołu 

zadaniowego …………………………………..… 

 

 

VI. Stwierdzam, że ww. program nauczania spełnia/nie spełnia* warunki określone  

w art. 3, pkt. 13b i art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

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

 

VII. Program nie spełnia następujących warunków (uzasadnienie): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zalecenia: …………………………………………………………………………………….. 

Termin realizacji: ………………………………………………… 

 

 

 

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

           (data )                   (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 

 

 

DECYZJA DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU  

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 

1560, 1669, 2245), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku z  dnia ……… 20 … r. 

 

 

DOPUSZCZAM 

 

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa programu i autor) 

do użytku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego/Szkoły Podstawowej  

nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi *, wpisując je do Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku od roku szkolnego 

……………… pod numerem ………………………… . 

 
 

 

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

             (data )           (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


