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ZARZĄDZENIE nr 13/2014/2015 

Dyrektora  Gimnazjum Sportowego  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                   

im. Adama Mickiewicza w Rybniku  

z dnia 28-06-2015 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku szkolnego 

programów nauczania  i podręczników 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2015 poz. 357 

ze zmianami), rozporządzenia MEN z 21 czerwca 2012 w sprawie dopuszczania do użytku 

szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ( Dz. U. 2012 

poz. 752) oraz rozporządzenia MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania               

do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. 2014 poz. 909) 

zarządzam się co następuje: 

§1 

 

1. Wprowadzam do stosowania od roku szkolnego 2015/2016 Procedurę dopuszczania           

do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników. 

 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                             §3 

1. Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

                                                                                                  Mirosława Ćwięczek          

………………………………………………………….. 
podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                                                                                     Załącznik 1 

Dyrektor 

Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama 

Mickiewicza  w Rybniku 

 

Na podstawie art. 22a ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  
(Dz. U. 2015 poz. 357 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z § 2. 2 Rozporządzenia 
MEN z dnia  21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 poz. 752)  

wnioskuję o dopuszczenie programu /ów/ nauczania: 

 III  etap edukacyjny -  gimnazjum 

podstawa programowa: Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. (DZ.U. 2012 poz. 997     

ze zmianami) 

 
do przedmiotu ……………………………………………………… 

rok szkolny klasy klasy klasy 

    

    

    

  

pełna nazwa programu: ……………………………………………………………………… 

autor: …………………………………………………………………………………………. 

wydawnictwo…………………………………………………………………………………  

Jest to program ( właściwe podkreślić): 

a) opracowany samodzielnie,   

b) opracowany we współpracy z innymi nauczycielami,  

c) opracowany przez innego autora (autorów),  

d) opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami                            

z uzasadnieniem.  
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Oświadczam/my, że przedstawiany program, stanowiący  załącznik do powyższego 
wniosku,  spełnia następujące warunki( właściwe podkreślić) 

l.p warunki  spełnienie 
warunków 

1.  Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań 
edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. 

tak/nie 

2.  Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania. tak/nie 

3.  Zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi                        
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

tak/nie 

4.  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. 

tak/nie 

5.  Zawiera 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 sprawdzianów i egzaminów. 

tak/nie 

6.  Zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia.  

tak/nie 

7.  Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.  tak/nie 

Rybnik, dnia …………………… 

                                   czytelny podpis nauczyciela/li:     
  

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

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

Na podstawie art. 22a ust.1,6,7 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  
(Dz. U. 2015 poz.357  z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia              
21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników         
(Dz. U. 2012 poz. 752)  

i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia ………….. r. 
 

program dopuszczony  
i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 

  

data                                                                                                  podpis dyrektora 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2009&qplikid=1723#P1723A16
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2009&qplikid=1723#P1723A16
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2009&qplikid=1723#P1723A16
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2009&qplikid=1867#P1867A4
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2009&qplikid=67
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2009&qplikid=67

