
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 
 

WNIOSEK  

O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU  
 

……………………………………………… symbol............................ na lata ............................  
 
A. (WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/ NAUCZYCIELE )  

I. NAZWA PROGRAMU: 

 

 

II. AUTOR/ AUTORZY PROGRAMU: 

 

 

III. REALIZOWANY PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY: 

 TAK NIE 

a) samodzielnie    

b) we współpracy z innymi nauczycielami   

c) przez innego autora (autorów)    

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

 

IV. Czy nauczyciel wnioskujący dysponuje zgodą autora programu na wykorzystanie programu do realizacji 

i dokonywania zmian ?        TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 

V. DYSPOZYCJE DO ANALIZY PROGRAMU 

Spełnienie 
wymagań 

rozporządz
enia 

TAK NIE 

Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu stanowi zbiór 
usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w 

podstawie programowej w zawodzie albo w podstawie programowej kształcenia w 
profilu kształcenia ogólnozawodowego, określonych odpowiednio w przepisach w 

sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz w przepisach w sprawie 
podstawy programowej kształcenia profilach kształcenia ogólnozawodowego, wraz ze 

wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć. 

§ 5. 1. 1) 

  

Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu: 

a) programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych 

modułów lub innych układów treści obejmujące: 
- szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być 

opanowane przez ucznia, 
- treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami 

kształcenia, 
- wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, 

- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 

§ 5. 1. 
2)a) 

  

b) propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego 

opracowane na podstawie ramowych planów nauczania określonych w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

§ 5. 1. 
2)b) 

  

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. § 5. 1. 3)  
 

  

Program nauczania dla zawodu uwzględnia umiejętności i treści specjalizacji w 

zawodzie, jeżeli podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje możliwość 
wprowadzenia specjalizacji. 

§ 5. 2. 

  

Program przedstawiono do zaopiniowania.  § 5. 3.  
 

 

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela:  
 

1) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu lub profilu 
kształcenia ogólnozawodowego § 5. 3.1) 

 
 

 

 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego, § 5. 3.2) 

 

  

3) specjalistów z zakresu danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego, w 
szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników. 

§ 5. 3.3) 
  

Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową.  
Jeżeli tak, to proszę wskazać, które: 

 
 

  

Inne uwagi dotyczące wyboru programu: 

 
Czernichów, ………………………..                    Czytelny podpis nauczyciela/nauczycieli.................... 
 



Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 
 

B. ( WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY) 

 
VI. Kieruję do zaopiniowania przez: 

 

 TAK NIE 

Zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych    

Konsultanta lub doradcy metodycznego   

Specjalistę z zakresu danego zawodu lub profilu kształcenia 
ogólnozawodowego 

  

Nie wymaga dodatkowego opiniowania   

 

 
 

 
 

Czernichów, ...........................                                ................................ 

                         (podpis dyrektora) 

 

 
 

 
VII. Program zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dniu........................................................................... 

 

IX. Wpisano do Szkolnego Zestawu Programów (szkoły)...................................................................... na lata 

szkolne........................................................... pod numerem .................................................................... 

 
 

 
 

Czernichów, ...........................                                ................................ 
                         (podpis dyrektora) 

 
 

 


