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Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 22a, art.
22aa, art. 22ab.

I.

Szkolny zestaw programów nauczania:

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny
w terminie wskazanym i ustalonym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Szkolne programy
muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku
w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół program nauczania.
2. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny
zestaw programów nauczania.
3. Szkolny zestaw programów nauczania jest zgodny z wybranymi podręcznikami
i obudową dydaktyczną właściwą dla danego przedmiotu nauczania.
4. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie
programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego,
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego wraz z rozszerzeniami.
5. Dyrektor Szkoły powinien wiedzieć, że programy nauczania mogą obejmować treści
nauczania wykraczające poza zakres treści ustalonych dla danych zajęć w podstawie
programowej dla poziomu podstawowego.
6. Dyrektor Szkoły sprawdza czy wybrane programy nauczania przedstawiają
propozycję kryteriów oceniania i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

II. Ocena, czy program zawiera całość podstawy programowej:
1. Najtrudniejsza część procedury to ocena, czy program zawiera całość podstawy
programowej. (Dotychczas obowiązujące rozporządzenie precyzowało sposób postępowania
dyrektora, który chciał się upewnić co do właściwości programu. Rozporządzenie to zostało uchylone,
ale zasady zasięgania opinii w tym względzie nie uległy zmianie – zgodnie ze stanowiskiem MEN.)

2. Dyrektor Szkoły przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu programu do użytku
w szkole, może się zwrócić o opinię do:
•

•
•

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których
program jest przeznaczony, lub
konsultanta czy doradcy metodycznego, lub
zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu
problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
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3. Opinia powinna zawierać ocenę zgodności programu nauczania z podstawą
programową i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Dyrektor Szkoły może zwrócić się z prośbą do nauczyciela/zespołu nauczycieli
dokonujących wyboru programu nauczania, aby sprawdzili zgodność z obowiązującą
podstawą programową i wypełnili w tym celu oświadczenie potwierdzające fakt
przeprowadzenia badania zgodności.
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