
WNIOSEK  
O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU  

 
w zawodzie …………………………..….……..…………………  

W klasie: W roku szkolnym: 
Na lata szkolne (cykl 
kształcenia) 

   

 
dla przedmiotów zawodowych teoretycznych: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
praktycznych: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
oraz praktycznej nauki zawodu. 
 
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 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 
(wstawienie odpowiedzi NIE uniemożliwia dopuszczenie programu do użytku) 

TAK NIE 

Program nauczania dla zawodu stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w 
podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej we właściwym rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów 
kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla 
wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 
stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla 
kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. 

 

Program nauczania dla zawodu zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, 
modułów lub innych układów treści, obejmujące: 
a) uszczegółowione efekty kształcenia, które powinny być osiągnięte przez ucznia w procesie 

kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć, 
  

b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w pkt. 1, 
z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 
uczniów, 

  

c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków 
realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 
w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 1. rozporządzenia;  

  

Program uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
7); 

  

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.    

Program przedstawiono do zaopiniowania.    

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela: 

1. zespołu nauczycieli właściwych dla zawodu,   



 

2. konsultanta lub doradcy metodycznego, 
  

3. specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, przedstawicieli 
stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych. 

  

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

 
 
 

 

  

Opinia na temat programu: 

Opinia, powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania dla zawodu z podstawą programową 
kształcenia w zawodzie, w którym kształci szkoła, i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 
przeznaczony.  
 

 
 
 
Inne uwagi dotyczące wyboru programu (np. informacja o dokonanej analizie programu przez zespół przedmiotów zawodowych – wpis do 
księgi protokołów zespołu wraz z datą, podpis przewodniczącego zespołu): 
 
 
 

 
PODPIS NAUCZYCIELA / NAUCZYCIELI WNIOSKUJĄCYCH  

 
 
 

........................................................................... 
 

B. (WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY) 
 

VI. Kieruję do zaopiniowania przez: 

 TAK/NIE 

Zespołu nauczycieli właściwych dla zawodu  
 

Konsultanta lub doradcy metodycznego 
 

specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, 
przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych 

 

Nie wymaga dodatkowego opiniowania 
 

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

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

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

Dopuszczam program nauczania w szkole 

na lata …………… - ………………. 
 
 
………………………....………… ..…………..............……… 

(data ) (podpis dyrektora) 


