Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:zse_debica@wp.pl
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 16/2015/16
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie procedury dopuszczenia do użytku
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy programów nauczania
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia
2015.12.21 z późn. zm.)
Zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy procedurę
dopuszczenia do użytku programu nauczania.
§2
Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§3
Wniosek do dyrektora o dopuszczenie do użytku programu nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§4
Wniosek do dyrektora o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu stanowi
załącznik nr 3 do zarządzenia.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia dyrektora szkoły
nr 16/2015/16 z dnia 14.04.2016 r.

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21).

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi do 15 maja wniosek o
dopuszczenie do użytku programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego lub
programu nauczania dla zawodu.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.
3. Programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres
treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie
efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w
zawodach.
4. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla
których są przeznaczone.
5. Wnioskowane programy muszą uwzględniać całość odpowiednio podstawy
programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum, a także całość podstawy
programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania.
7. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów
nauczania.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia dyrektora szkoły
nr 16/2015/16 z dnia 14.04.2016 r.

WNIOSEK DO DYREKTORA
Zespołu Szkół Ekonomicznych im Janusza Korczaka w Dębicy
o dopuszczenie do użytku programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego
w roku szkolnym 2016/17 na dany etap edukacyjny
Na podstawie art. 22a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z
dnia 2015.12.21) składam(y) wniosek o dopuszczenie załączonego programu nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego (na podbudowie gimnazjum).
Przedmiot: ……….………………………………………………………………………………………........................................
Pełna nazwa programu: ………………………………………………..……………………………………………………………………
Autor/rzy: ……..…………………………..………………………………………………………………......................................
Jest to program (zaznaczyć):
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.
Oświadczam(y), że przedstawiony program spełnia następujące warunki:
l.p. Warunki

Tak/Nie*

1

Program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.

2

Program zawiera treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalone
w podstawie programowej dla danych zajęć edukacyjnych.

3

Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.

4

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dębica, dnia. ………………..……………………….
Nauczyciele:
(czytelnie imiona i nazwiska oraz podpisy)

Załącznik:
- program nauczania.
* wpisz tak lub nie
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Załącznik nr 3
do zarządzenia dyrektora szkoły
nr 16/2015/16 z dnia 14.04.2016 r.

WNIOSEK DO DYREKTORA
Zespołu Szkół Ekonomicznych im Janusza Korczaka w Dębicy
o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu
w roku szkolnym 2016/17 na dany etap edukacyjny
Na podstawie art. 22a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z
dnia 2015.12.21) składam(y) wniosek o dopuszczenie załączonego programu nauczania dla zawodu.
Zawód/symbol cyfrowy: ……….……………………………………………………………………………………….......................
Pełna nazwa programu: ………………………………………………..……………………………………………………………………
Autor/rzy: ……..…………………………..………………………………………………………………..........................................
Jest to program (zaznaczyć):
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.
Oświadczam(y), że przedstawiony program spełnia następujące warunki:
l.p. Warunki

Tak/Nie*

1

Program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie
programowej kształcenia w zawodach.

2

Program zawiera treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalone
w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej
kształcenia w zawodach.

3

Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.

4

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dębica, dnia. ………………..……………………….
Nauczyciele:
(czytelnie imiona i nazwiska oraz podpisy)

Załącznik:
- program nauczania.
* wpisz tak lub nie
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