Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

8. PROCEDURA WYBORU PROGRAMÓW NAUCZANIA
I PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2 W ŁĘCZNEJ
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późniejszymi zmianami),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w Sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia

ogólnego

dla

szkoły

podstawowej

w

tym

dla

uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
( Dz.U. 2017, poz. 356),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 w sprawie
dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2017, poz. 481),
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej
ustala się zasady wyboru programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej.
I. Wybór programu
1.

Program nauczania i podręczniki wybieramy na trzyletni etap nauczania w klasach
I – III oraz pięcioletni etap nauczania w klasach IV – VIII.

2.

Decyzja o wyborze podejmowana jest w zespołach przedmiotowych.

3.

Na danym poziomie wszystkie klasy realizują ten sam program.

4.

Przewodniczący zespołów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego deklarują
wybór programu nauczania dla uczniów rozpoczynających naukę w określonym etapie
edukacyjnym.

II. Wybór podręczników
1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników do kształcenia
ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
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2. Przy wyborze podręczników nauczyciele biorą pod uwagę nie tylko preferowany
przez siebie sposób nauczania, ale również potrzeby uczniów.
3. Na posiedzeniu zespołów przedmiotowych, nauczyciele prowadzący zajęcia z danego
przedmiotu dokonują wyboru podręczników, które będą obowiązywać na danym
etapie edukacyjnym.
4. Informację o wybranych podręcznikach przewodniczący poszczególnych zespołów
przekazują dyrektorowi szkoły. W przypadku braku zgodności nauczycieli
co do wyboru podręcznika lub niemożności zamówienia podręczników w zakresie
kwoty dotacji, decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do końca roku szkolnego, zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
6. Dystrybucja podręczników na terenie szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym
regulaminem wypożyczania podręczników.

2

