Góra Kalwaria, dnia. ………………………………..
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
w Górze Kalwarii
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania
Wnioskuję o dopuszczenie do użytku w ………………………………………………………………………..………
(nazwa typu szkoły)

……………………………..………………………
(na lata szkolne)

programu nauczania do przedmiotu:……………………………………………………………………………………
( nazwa przedmiotu)

(art. 22a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020 r. Nr 1327),
Pełna nazwa programu: ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Autor/autorzy: ......................................................................................................................................................
Program został opracowany*:
a) samodzielnie,
b) we współpracy z innymi nauczycielami,
c) przez innego autora (autorów),

d) przez innego autora (autorów) wraz
z dokonanymi zmianami z uzasadnieniem.

Oświadczam, że przedstawiony program spełnia następujące warunki:
l.p

1
2
3
4

5
6
7
8

Spełnienie
warunków
TAK/ NIE

Warunki

Realizuje szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla danego etapu edukacyjnego
Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w
obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego
Zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
kształcenia ogólnego
Zawiera 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.
Zawiera opis założonych osiągnięć ucznia
Zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia;
Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Zawiera opinię*:

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i
kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest
przeznaczony,

konsultanta lub doradcy metodycznego,

zespołu nauczycielskiego/ przedmiotowego
Opinia, o której mowa powyżej 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.

W załączeniu program nauczania.
* właściwe zakreślić

……………….………….…………………..
czytelny podpis nauczyciela/zespołu

Decyzja Dyrektora Szkoły
Program dopuszczony/nie dopuszczony* do użytku szkolnego
(właściwe podkreślić)

Program zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu ............................................
Program wpisano do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Szkoły na lata szkolne:
.................................................. pod numerem: ..............................................

…………………………………………
Data i podpis dyrektora szkoły

