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      Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski                                   

        w Rybniku 

44-210 Rybnik, ul. Grunwaldzka 18, tel./fax 42-21840 

 

 

 

1Rybnik 01.12.2005 r. 

 

Procedura wdrażania w Gimnazjum nr 2  w Rybniku                  
programów autorskich 

 
Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego  2004 r. w sprawie dopuszczenia 
do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. Nr 25, poz. 
220) 

     §2 ust. 3 i 4, §9 ust. 3 i 6 pkt. 1, 2, §24 ust. 1 i 9 
 

1. Nauczyciel może opracować samodzielnie własny program nauczania 
ogólnego lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu 
programów nauczania w szkole. 

2. Własny program nauczania ogólnego może zostać dopuszczony do 
użytku w szkole i włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie 
zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje. 

3. Nauczyciel po uzyskaniu pozytywnej opinii osoby wymienionej w pkt 2 
składa wniosek do dyrektora szkoły o dopuszczenie do użytku 
programu nauczania ogólnego. 

4. Wniosek określa: 
a) typ szkoły, 
b) etap edukacyjny, 
c) przedmiot (w tym zakres kształcenia), lub inny rodzaj zajęć 

edukacyjnych, 
d) autora (współautora) programu, 
e) czas realizacji programu. 

 
5. Do wniosku dołącza się: 

a) egzemplarz programu, 
b) oświadczenie wnioskodawcy, że nie narusza on praw osób  

                        trzecich, w szczególności praw autorskich, 

                                                 
1
 Opracował: Alina Łach SP 11 Rybnik, Marek Stojko Gimnazjum nr 2 Rybnik 



 2 

c) opinię nauczyciela wymienionego w pkt 2. 
6. Wniosek zostaje przedłożony do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej 

oraz Radzie Rodziców, przed którą autor prezentuje zakres programu 
określony rozporządzeniem MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku § 2 ust.         
3 i 4. 

7. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców opiniuje przedstawiony program. 
8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. organów dyrektor szkoły wpisuje 

program do Szkolnego Zestawu Programów. 
9. Po zakończeniu realizacji programu następuje ewaluacja programu                 

w postaci sprawozdania nauczyciela z jego realizacji. Wnioski 
ewaluacyjne są przedstawiane na konferencji Rady Pedagogicznej 
plenarnej na zakończenie danego roku szkolnego. 


