SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa
o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab, zarządzam, co następuje: dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr
SP/2018:
zintegrowany program nauczania grupy sześciolatków w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

Nazwa programu

edukacja przedszkolna

W. Żaba- Żabińska
„Nasze przedszkole”
2017

SP/2018/0/1

SP/2018/3

SP/2018/0/3

j.angielski

religia

Program nauczania
j.angielskiego dla
5 i 6- latków
Program ogólnopolski
nauczania religii w
przedszkolu
nr AZ-0-03/1

Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr dopuszczenia przez
MEN
W. Żaba Żabińska - „Olek i Ada” (5 i 6-latki)(wersja B, B+)
MAC Edukacja
„Kolorowy start j.angielski”
karty pracy + wyprawka
MacEdukacja
bez podręcznika
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje:
dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr SP/2018:
zintegrowany program nauczania dla klas I w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

Nazwa programu

SP/2018/I/1

kształcenie zintegrowane

K.Mucha„Oto ja” –
program edukacji
wczesnoszkolnej
dla klas I-III
Program nauczania religii
dla klas I-III szkoły
podstawowej
AZ – 1-01/10
J.Studzińska i in. Program
nauczania j.angielskiego
dla I etapu edukacyjnego

SP/2018/I/2

SP/2018/I/3

SP/2018/II/4

religia

j. angielski

j.kaszubski

T.Czerwińska i in.
Program nauczania
j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o
Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010

Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr
dopuszczenia przez MEN
A.Stalmach –Tkacz i in. „Oto ja”
MacEdukacja
ks Jan Dopke “Jesteśmy w rodzinie Jezusa”
wyd Adventus,
C.Road i In.”Bugs Team 1”
Wyd.Macmillan
811/1/2017

Uwagi
Cały pakiet
Cz.1-4
Zeszyt ćwiczeń

ćwiczenia +podręcznik

Podręcznik
D.Pioch: „Z kaszebsczim w świat”
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje:
dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr SP/2018:
zintegrowany program nauczania dla klas II w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

SP/2018/II/1

kształcenie zintegrowane

SP/2018/II/2

religia

SP/2018/II/3

SP/2018/II/4

j. angielski

j.kaszubski

Nazwa programu

Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr
dopuszczenia przez MEN
A.Stalmach –Tkacz i in. „Oto ja” kl.2
MacEdukacja

K.Mucha„Oto ja” –
program edukacji
wczesnoszkolnej
dla klas I-III
Program ogólnopolski
ks Jan Dopke :Zeszyt ćwiczeń dla II klasy
nauczania religii w szkole
wyd. Adventus
podstawowej
AZ-1-01/1
M.Bogucka: Program
C.Road i In.”Bugs Team 2”
nauczania j.angielskiego
Wyd.Macmillan
dla klas I-III szkoły
811/1/2017
podstawowej
T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z D. Pioch „Z kaszebsczim w świat”
elementami wiedzy o
Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010

Uwagi
cały pakiet
(podr.+ ćwiczenia)
ćwiczenia

podręcznik + ćwiczenia

Podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64 /2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje
dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr SP/2018:
zintegrowany program nauczania dla klas III roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot (blok)

SP/2018/III/1

kształcenie
zintegrowane

SP/2018/III/2

religia

SP/2018/III/3

język angielski

SP/2018/III/4

j.kaszubski

Nazwa programu

Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr
dopuszczenia przez MEN

Program edukacji
wczesnoszkolnej
dla klas I-III szkoły
podstawowej

„Nasza szkoła” – klasa III podręcznik
zintegrowany, matematyka (cz.1-4), MEN
Ćwiczenia zintegrowane, matematyka (cz.1-4)
Wyd. MAC Edukacja.

Program ogólnopolski
nauczania religii w szkole
podstawowej
AZ-1-01/12
M.Bogucka: Program
nauczania j.angielskiego dla
klas I-III szkoły
podstawowej

ks Jan Dopke Zeszyt ćwiczeń dla klasy III
Wyd.Adventus
AZ-1-01/1

zeszyt ćwiczeń

Leone Dyson, Katarzyna Pogłodzińska: Our
Discovery Island 3
wyd. Pearson
393/1/2011/2015

podręcznik +ćwiczenia

T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o
Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010

D. Pioch „Z kaszebsczim w świat”

Uwagi
podręczniki + ćwiczenia

Podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab.. zarządzam, co następuje:
dopuszczam do użytku szkolnego
zestaw nr SP/2018
programów nauczania dla klasy IV SP w roku szkolnym 2018/2019
Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr
dopuszczenia przez MEN
A. Klimowicz, M. Derlukiewicz :
„NOWE Słowa na start! 4” podr.
„NOWE Słowa na start! 4” zesz.ćw.
Wyd.Nowa Era

podręcznik +
ćwiczenia

B.Olszewska i in. „Wczoraj i dziś”
Nowa Era
443/1/2012/2015

podręcznik+ zeszyt
ćwiczeń

bez podręcznika

---------------

M.Gromek „ Lekcja muzyki”
Nowa Era

Podręcznik

Program nauczania j.angielskiego
dla szkoły podstawowej

S.Zervas, C.Bright “English Class 4( A1)”
Wyd.Pearson

podręcznik
+ćwiczenia

M.Dobrowolska
„Matematyka z plusem” Program
nauczania ogólnego matematyki
w klasach IV-VIII SP

M. Dobrowolska:„Matematyka z plusem 4”
podręcznik i zeszyt ćwiczeń
GWO
780/1/2017

podręcznik +
ćwiczenia (wersja C)

J.Golanko
Program nauczania przyrody w
kl.4

M. Marko-Worłowska
„Tajemnice przyrody 4”
wyd.Nowa Era

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

SP/2018/IV/1

j. polski

M. Derlukiewicz „Nowe słowa na
start!” program nauczania
ogólnego języka polskiego w
klasach IV–VIII szkoły
podstawowej

SP/2018/IV/2

historia

T.Maćkowski :”Wczoraj i dziś”program nauczania historii
i społeczeństwa w szkole
podstawowej

SP/2018/IV/3

plastyka

SP/2018/IV/4

muzyka

SP/2018/IV/5

j. angielski

SP/2018/IV/6

matematyka

SP/2018/IV/7

przyroda

„Do dzieła”- program nauczania
plastyki w kl.4-7 szkoły
podstawowej
M.Gromek i in. „Lekcja
muzyki”. Program nauczania
muzyki w szkole podstawowej

Uwagi

podręcznik +
ćwiczenia
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ZSP/2018/IV/8

Zajęcia techniczne

L.Łabecki „Jak to działa?”
Program nauczania dla szkoły
podstawowej (zaj.techniczne)
G.Koba
Program nauczania.Teraz
bajty.Informatyka dla szkoły
podstawowej

L. Łabecki „Jak to działa?”
Nowa Era

podręcznik

SP/2018/IV/9

Zajęcia komputerowe

G.Koba „Teraz Bajty 4”
Wyd. „Migra”
806/1/2017

Podręcznik

SP/2018/IV/10

wych. fiz.

S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania wych.
fizycznego w szkole
podstawowej
10/09/2013

--------------------------

----------------

SP/2018/IV/11

religia

Program ogólnopolski nauczania
religii w szkole podstawowej

zeszyt ćwiczeń

SP/2018/IV/12

j. kaszubski

T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010

ks. Jan Doppke
Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV SP
Wyd.Adventus
AZ-2-01/1
J. Labudda „Zdrój słowa” 305/2010

podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. dopuszczam do użytku szkolnego
zestaw nr SP/2018/V
programów nauczania dla klas V SP w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

SP/2018/V/1

j. polski

SP/2018/V/2

Historia

M. Derlukiewicz „Nowe słowa na
start!” program nauczania
ogólnego języka polskiego w
klasach IV–VIII szkoły
podstawowej
T.Maćkowski :”Wczoraj i dziś”program nauczania historii
i społeczeństwa w szkole
podstawowej

SP/2018/V/3

Plastyka

SP/2018/V/4

Muzyka

SP/2018/V/5

j. angielski

SP/2018/V/6

Matematyka

SP/2018/V/7

geografia

Autor, tytuł podręcznika, wydawnictwo nr
dopuszczenia przez MEN
A.Klimowicz, M. Derlukiewicz :
„NOWE Słowa na start! 5”
„
„Wczoraj i dziś kl.5 wyd. Nowa Era

Uwagi
Podręcznik i
ćwiczenia

podręcznik +
zesz.ćw.

Bez podręcznika
M.Gromek i in. „Lekcja
muzyki”. Program nauczania
muzyki w szkole podstawowej

Program nauczania j.angielskiego
dla szkoły podstawowej
M.Dobrowolska ”Matematyka z
plusem” Program nauczania
ogólnego matematyki w klasach
IV-VI szkoły podstawowej
E.M.Tuz i In. Program nauczania
geografii w szkole podstawowej

„Lekcja muzyki kl.5”

podręcznik

English Class 5 (A 1+)
Pearson
840/2/2018
M.Dobrowolska „Matematyka 5” z plusem
GWO
MEN 780/2/2018

podręcznik +
ćwiczenia

„Planeta Nowa 5”
Nowa Era

Podręcznik +
ćwiczenia wersja C

Podręcznik (+
ćwiczenia)
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SP/2018/V/8

biologia

A Zdziennicka: „Puls
życia.Program nauczania biologii
w klasach 5-8 szkoły
podstawowej”

M.Sęktas, J.Stawarz: „Puls życia 5”
Nowa Era
844/12018

podręcznik+ćwiczenia

SP/2018/V/9

Zajęcia techniczne

L.Łabecki „Jak to działa?”
Program nauczania dla szkoły
podstawowej (zaj.techniczne)

L.Łabecki i In. „Jak to działa 5”
Nowa Era

podręcznik

SP/2018/V/10

Zajęcia komputerowe

G.Koba
Program nauczania.Teraz
bajty.Informatyka dla szkoły
podstawowej

G.Koba „Teraz bajty 5”
„Migra”

----------------

SP/2018/V/11

WDŻWR

SP/2018/V/12

Religia

M. Sitarska, B. Strzemieczna:
Program nauczania wychowania
do życia w rodzinie w szkole
podstawowej
DKW-4014-173/00
Program ogólnopolski nauczania
religii w szkole podstawowej
AZ-2-01/1

SP/2018/V/13

j. kaszubski

SP/2018/V/14

wych. fizyczne

T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010
S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania
wych.fizycznego w szkole
podstawowej
10/09/2013

bez podręcznika

---------------

Ks.J.Doppke:
Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V SP
Wyd.Adventus
AZ-2-01/
J. Labuda „Zdrój słowa”

ćwiczenia

bez podręcznika

--------------
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab.art. 22a dopuszczam do użytku szkolnego
zestaw nr SP/2018/VI
programów nauczania dla klas VI SP w roku szkolnym 2018/2019

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu
Nr dopuszczenia MEN

SP/2018/VI/1

j. polski

M.Derlukiewicz”Czytać, myśleć,
uczestniczyć”- program nauczania
j.polskiego
dla klas 4-6 szkoły podstawowej

SP/2018/VI/2

Historia

SP/2018/VI/3

Plastyka

T.Maćkowski „Wczoraj i dziśprogram nauczania ogólnego historii
w klasach IV-VI szkoły
podstawowej
B.Marcinkowska i in.
„Program nauczania plastyki w
szkole podstawowej”
440/1/2012

SP/2016/VI/4

matematyka

SP/2018/VI/5

Przyroda

SP/2018/VI/6

Religia

„Matematyka z plusem”. Program
nauczania matematyki w klasach IVVI szkoły podstawowej
773/2/2016
J.Golanko Program nauczania
przyrody w klasach IV-VI szkoły
podstawowej
Program ogólnopolski nauczania
religii w szkole podstawowej
AZ-2-01/1

Autor, tytuł podręcznika,
wydawnictwo nr dopuszczenia przez
MEN
M.Derlukiewicz „Słowa na start! 6
”cz.1 kształcenie literackie,
cz.2 kształcenie językowe
„Nowa Era”
338/5,6/2014/2016
G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś 6”
wyd. Nowa Era
443/3/2014

Uwagi
podręcznik + ćwiczenia

podręcznik

bez podręcznika

---------------

“Matematyka z plusem 6 ”
pod red. M.Dobrowolskiej
GWO

podręcznik+zeszyt
ćwiczeń wersja C

J.Stawarz :„Tajemnice przyrody kl.6”
Wyd.Nowa Era
399/3/2014
Ks. Jan Dopke „Zeszyt ćw. kl 6”
Wyd.Adventus
AZ-2-01/1

podręcznik
ćwiczenia +
ćwiczenia
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SPI/2016/VI/7

WDŻWR

SP/2018/VI/8

wychowanie
fizyczne

SP/2018/VI/9

Zajęcia
komputerowe

SP/2018/VI/10

Technika

SP/2018/VI/11

j.kaszubski

SP/2018/VI/12

muzyka

„Wędrując ku dorosłości” Program
wychowania do życia w rodzinie w
klasach IV-VI szkoły podstawowej
DKW-4014-173/00
S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania wych.fizycznego
w szkole podstawowej
10/09/2013

bez podręcznika

-----------------

bez podręcznika

------------------

G. Koba: podręcznik „Zajęcia
komputerowe dla szkoły
podstawowej kl.IV-VI”
DPN-5002-04/08
L.M.Łabeccy „Jak to działa?”
Program nauczania ogólnego zajęć
technicznych w klasach 4-6 szkoły
podstawowej
T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010
M.Gromek i in. Program nauczania
ogólnego muzyki w klasach IV-VI
szkoły podstawowej

G.Koba „Z nowym bajtem”
wyd.MIGRA
740/3/2016

podręcznik

L.M.Łabeccy „Jak to działa?”
Wyd.Nowa Era
295/3/2010/1016

podręcznik

J. Labudda „Zdrój słowa”

podręcznik

M.Gromek i G.Kilbach:„Lekcja muzyki
kl.6”
Nowa Era

podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje: dopuszczam do użytku szkolnego
zestaw nr SP/2017/VII
programów nauczania dla klasy VII SP w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot

SP/2017/VII/1

j. polski

SP/2017/VII/2

historia

SP/2017/VII/3

Plastyka

SP/2017/VII/4

matematyka
”

SP/2017/VII/5

biologia

SP/2017/VII/6

geografia

SP/2017/VII/7

Religia

SP/2017/VII/8

chemia

Nazwa programu
Nr dopuszczenia MEN
M. Derlukiewicz „Nowe słowa na
start!” program nauczania ogólnego
języka polskiego w klasach IV–VIII
szkoły podstawowej
T.Maćkowski :”Wczoraj i dziś”program nauczania historii
i społeczeństwa w szkole
podstawowej
B.Marcinkowska i in.
Program nauczania plastyki w SP
M. Dobrowolska
„Matematyka z plusem” Program
nauczania matematyki w klasach 4-8
szkoły podstawowej
A.Zdziennicka:Program nauczania
biologii w klasach V-VIII szkoły
podstawowej
M.Tuz , B.Dziedzic :”Planeta Nowa.
Program nauczania geografii w
szkole podstawowej
Program ogólnopolski nauczania
religii w szkole podstawowej
AZ-2-01/1
T.Kulawik i in. Program nauczania
chemii w szkole podstawowej

Autor, tytuł podręcznika,
wydawnictwo nr dopuszczenia przez
MEN
J.Kościerzyńska: „NOWE Słowa na
start 7” podr.
Nowa Era

Uwagi
podręcznik

S.Roszak i in.”Wczoraj i dziś”
podręcznik do historii w 7 klasie szkoły
podstawowej
Nowa Era

podręcznik

bez podręcznika

---------------

“Matematyka z plusem dla kl.7”
pod red. M.Dobrowolskiej
GWO

podręcznik+zeszyt
ćwiczeń podstawowych

M.Jefimow:„Puls życia kl.7”
Nowa Era

podręcznik

R.Malarz i in. „Planeta Nowa 7”
Nowa Era

podręcznik+ćwiczenia

Ks. Jan Dopke „Zeszyt ćw. kl 7”
Wyd.Adventus

ćwiczenia

J.Kulawik: Chemia Nowej Ery”kl.7
785/1/2017

podręcznik+ ćwiczenia
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SP/2017/VII/9

j.niemiecki

Program nauczania j.niemieckiego w
szkole podstawowej wydawnictwa
Nowa Era

„Meine Deutschtour 7”
Nowa Era

podręcznik+ćwiczenia

SP/2017/VII/10

j.angielski

J.Stefańska: Program nauczania
j.angielskiego dla klas VII -VIII

B.Wetz i in.:English Plus Option 7
Wydawn.Pearson

podręcznik+ ćwiczenia

SPI/2017/VII/11

WDŻWR

„Wędrując ku dorosłości” Program
wychowania do życia w rodzinie w
szkole podstawowej

bez podręcznika

-----------------

SP/2017/VII/12

wychowanie
fizyczne

S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania wych.fizycznego
w szkole podstawowej
10/09/2013

bez podręcznika

------------------

SP/2017/VII/13

Zajęcia
komputerowe

G. Koba Program nauczania. Teraz
bajty. Informatyka dla szkoły
podstawowej. Klasy VII-VIII

G.Koba: „Teraz bajty”
Wydawn.Migra

podręcznik

SP/2017/VII/14

j.kaszubski

J. Labudda „Zdrój słowa”

podręcznik

SP/2017/VII/15

muzyka

fizyka

M.Gromek, G.Kilbach „Lekcja muzyki
kl.7”
Nowa Era 852/1/2017
G.Francuz- Ornat„Spotkania z fizyką”
Podręcznik do nauki fizyki w klasie 7

podręcznik

SP/2017/VII/16

T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010
M.Gromek i in. „Lekcja muzyki”
Program nauczania muzyki
w klasach 4-7 szkoły podstawowej
G.Francuz-Ornat „Spotkania z
fizyką” Program nauczania fizyki w
szkole podstawowej

podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
Na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje: dopuszczam do użytku szkolnego
zestaw nr SP/2018/VIII
programów nauczania dla klasy VIII SP w roku szkolnym 2018/2019
Nr w zestawie

Przedmiot

SP/2018/VIII/1

j. polski

SP/2018/VIII/2

historia

SP/2018/VIII/3

Plastyka

SP/2018/VIII/4

matematyka
”

SP/2018/VIII/5

biologia

SP/2018/VIII/6

geografia

SP/2018/VIII/7

Religia

SP/2018/VIII/8

chemia

Nazwa programu
Nr dopuszczenia MEN
M. Derlukiewicz „Nowe słowa na
start!” program nauczania ogólnego
języka polskiego w klasach IV–VIII
szkoły podstawowej
T.Maćkowski :”Wczoraj i dziś”program nauczania historii
i społeczeństwa w szkole
podstawowej
B.Marcinkowska i in.
Program nauczania plastyki w SP
M.Dobrowolska
„Matematyka z plusem” Program
nauczania matematyki w klasach 4-8
szkoły podstawowej
A.Zdziennicka:Program nauczania
biologii w klasach V-VIII szkoły
podstawowej
M.Tuz , B.Dziedzic :”Planeta Nowa.
Program nauczania geografii w
szkole podstawowej
Program ogólnopolski nauczania
religii w szkole podstawowej
AZ-2-01/1
T.Kulawik i in. Program nauczania
chemii w szkole podstawowej

Autor, tytuł podręcznika,
wydawnictwo nr dopuszczenia przez
MEN
„NOWE Słowa na start 8 ”
Nowa Era

Uwagi
podręcznik

S.Roszak i in.”Wczoraj i dziś”
podręcznik do historii w 8 klasie szkoły
podstawowej
Nowa Era

podręcznik

bez podręcznika

---------------

“Matematyka z plusem dla kl.8”
GWO
780/5/2018

podręcznik+zeszyt
ćwiczeń podstawowych

„Puls życia kl.8”
Nowa Era

podręcznik

Rachwał T.i In. „Planeta Nowa 8”
Nowa Era

podręcznik+ćwiczenia

Ks. Jan Dopke „Zeszyt ćw. kl 8”
Wyd.Adventus

ćwiczenia

Chemia Nowej Ery”kl.8

podręcznik+ ćwiczenia
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SP/2018/VIII/9

j.niemiecki

Program nauczania j.niemieckiego w
szkole podstawowej wydawnictwa
Nowa Era

„Meine Deutschtour 8”
Nowa Era

podręcznik+ćwiczenia

SP/2018/VIII/10

j.angielski
WDŻWR

English Plus Option 8
Wydawn.Pearson
bez podręcznika

podręcznik+ ćwiczenia

SP/2018/VIII/11

J.Stefańska: Program nauczania
j.angielskiego dla klas VII -VIII
„Wędrując ku dorosłości” Program
wychowania do życia w rodzinie w
szkole podstawowej

SP/2018/VIII/12

wychowanie
fizyczne

S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania wych.fizycznego
w szkole podstawowej
10/09/2013

bez podręcznika

------------------

SP/2018/VIII/13

Zajęcia
komputerowe

G.Koba: „Teraz bajty”
Wydawn.Migra

podręcznik

SP/2018/VIII/14

j.kaszubski

G. Koba Program nauczania. Teraz
bajty. Informatyka dla szkoły
podstawowej. Klasy VII-VIII
T.Czerwińska i in. Program
nauczania j.kaszubskiego z
elementami wiedzy o Kaszubach
„Z kaszebsczim w szkole”
305/2010

J. Labudda „Zdrój słowa”

podręcznik

SP/2018/VIII/15

Edukacja dla
bezpieczeństwa

SP/2018/VIII/16

fizyka

SP/2018/VIII/17

wiedza o
społeczeństwie

Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w szkole
podstawowej
G.Francuz-Ornat „Spotkania z
fizyką” Program nauczania fizyki w
szkole podstawowej
Dziś i jutro program
nauczania WOS w szkole
podstawowej

G.Francuz- Ornat„Spotkania z fizyką”
Podręcznik do nauki fizyki w klasie 8
I .Janicka i in. „Dziś i jutro”. Podręcznik
do wiedzy o społeczeństwie dla SP
Nowa Era

-----------------

Bez podręcznika
(do wykorzystania
podręcznik dla
gimnazjum- brak
zmian)
podręcznik
podręcznik
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZYCY
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 64/2018
podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab. zarządzam, co następuje:
Na

Nr w zestawie
G/2018/III/1

G/2018/III/2

G/2018/III/3

G/2018/III/4

G/2018/III/6

G/2018/III/7
ZSG/2018/III/8

dopuszczam do użytku szkolnego zestaw nr G/2018/III
programów nauczania dla klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019
Przedmiot
Nr programu MEN
Autor, tytuł, wydawnictwo nr dopuszczenia przez MEN
j. polski
M.Chmiel i in.”Słowa na
M.Chmiel i in.:„Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia
czasie.Program nauczania j.polskiego literackiego, kulturowego i językowego dla klasy trzeciej gimnazjum
w kl.I-III gimnazjum”
(podręcznik)Wydawn. Nowa Era 95/5,6/2017 z1
historia
T.Kowalewska i in. „Sladami
S. Roszak i in. : „Śladami przeszłości.3” (podręcznik)
przeszłości” Program nauczania
wyd. Nowa Era
historii w klasach I-III gimnazjum
60/3/2011
WOS
T.Kowalewska „Dziś i jutro”Program „Dziś i jutro” cz.2 (podręcznik)
nauczania ogólnego wiedzy o
Wyd. Nowa Era 77/2/2010/2015
społeczeństwie w klasach I-III
gimnazjum
j. angielski
B.Tittenbrum i in.:Program nauczania C.McBeth i in.:”New Voices 3” (podręcznik + ćwiczenia)
j.angielskiego dla III etapu
Wydawn. Macmillan 730/3/2015
edukacyjnego
j. niemiecki
„Aktion Deutsch”. Program
A.Potapowicz: „Aktion Deutsch 3” (podręcznik +ćwiczenia)
nauczania j.niemieckiego dla
WSiP 727/3/2016
początkujących i kontynuujących
naukę
matematyka
„Matematyka z plusem”. Program
M.Dobrowolska(red.). „Matematyka z plusem 3” (podręcznik +
nauczania matematyki w gimnazjum zeszyt ćw. podstawowych) Wyd. GWO 168/3/2016 z1
fizyka i astronomia
G.Francuz-Ornat i in. „Spotkania z
G.Francuz-Ornat, „Spotkania z fizyką 3 i 4”
fizyką” Program nauczania fizyki w (dwa podręczniki) Wyd,Nowa Era
gimnazjum
93/3/2010/2015 , 93/4/2011/2016

G/2018/III/9

chemia

G/2018/III/10

biologia

Kulawik J. i in.
Program nauczania chemii w
gimnazjum ”
Liśkiewicz M.: Program nauczania
biologii w gimnazjum

J. Kulawik: „Chemia Nowej Ery 3”( podręcznik + ćwiczenia)
Wyd.Nowa Era 49/3/2010/2015
M.Kłyś: „Świat biologii 3” (podręcznik)
Wydawn.Nowa Era
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G/2018/III/11

geografia

G/2018/III/12

Zajęcia artystyczne

G/2018/III/14

wychowanie
fizyczne

G/2018/III/15

j.kaszubski

G/2018/III/16

WDŻWR

G/2018/III/17

religia

E.M. Tuz i in.
„Planeta Nowa” Program nauczania
geografii dla gimnazjum
ZSG/2016/III
S.Żołyński „Ruch to zdrowie”
Program nauczania wych.fizycznego
w szkole podstawowej
10/09/2013
T.Czerwińska i in. Program nauczania
j.kaszubskiego z elementami wiedzy
o Kaszubach „Z kaszebsczim w
szkole”
305/2010
T.Król : „Wędrując ku dorosłości”
Program nauczania wychowania do
życia w rodzinie dla gimnazjum
205/2009
Program ogólnopolski: „Pójść za
Jezusem Chrystusem”
AZ-3-01/1

M.Szubert : „Planeta Nowa 3” (podręcznik)
Wydawn. Nowa Era 7/3/2010/2016
Program własny „Polska krajem małych ojczyzn”
---------------------

Danuta Pioch „Ojczysto mowa” -

bez podręcznika

„Chodźmy razem”-podręcznik dla klasy III gimnazjum
Wyd. WAM
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