
Zarządzenie z dnia 1 września 2020 roku 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10  

im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku  

 

w sprawie dopuszczania programów nauczania ogólnego  

w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski  

w Rybniku 

 

Na podstawie: 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1327) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam „Procedurę dopuszczenia programów nauczania ogólnego”  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10  

im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku,  

która stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia z dnia 1 września 2020r.  

„Procedura dopuszczenia programów nauczania ogólnego” 

 

PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ 

Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 10  

im. św. Jadwigi Królowej Polski  

w Rybniku  

 

1. W pierwszym tygodniu maja bieżącego roku szkolnego nauczyciele 

przeprowadzają analizę programów nauczania uwzględniając możliwości 

i zainteresowani uczniów oraz wyposażenie szkoły.  

2. Na konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciele przedstawiają program 

nauczania - podając jego nazwę i numer zestawu programu obowiązującego 

w kolejnym roku szkolnym.   

3. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny 

i dotyczy  przedmiotu, modułu lub ich części.  

4. Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej na temat utworzonego zestawu 

programów, która wyraża opinię poprzez podjęcie uchwały. 

5. Dyrektor szkoły może dodatkowo, przed dopuszczeniem programu do użytku 

w danej szkole, zasięgnąć opinii ekspertów, np. konsultanta, doradcy 

metodycznego. 

6. Dyrektor z dniem 1 września danego roku szkolnego na podstawie opinii Rady 

Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany zestaw programów 

nauczania. 

7. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny 

zestaw programów nauczania. 

8. Nauczyciel stosuje dopuszczony program, informując dyrektora, w których 

oddziałach będzie obowiązywał. 

9. Dopuszczone programy z danych przedmiotów obowiązują na cykl 

kształcenia; zmiana programu nauczania może wystąpić za zgoda Dyrektora 

po przeprowadzeniu odrębnej procedury, w której określone zostają 

szczegółowe zasady. 



10. Nauczyciele na koniec roku szkolnego, na podstawie zaopiniowanego 

zestawu programów nauczania informują uczniów o obowiązujących 

podręcznikach od 1 września danego roku szkolnego. 

11. Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników zostaje umieszczony 

do wglądu na stronie szkoły. 

 

 


