Załącznik nr 2

WNIOSEK DO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRYCZNYCH W TARNOWIE
O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA
dla etapu edukacyjnego: …………………………………..
w roku szkolnym…………………………….. na okres ………………………………….
Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.
1457 i 1560)
Wnioskuję/my o dopuszczenie programu nauczania dla zawodu
…………………………………………………………………………………….……..……..
(nazwa zawodu)
Pełna nazwa programu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Autor/ autorzy :
…………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że program został opracowany:

a) samodzielnie,

c) przez innego autora (autorów),

b) we współpracy z innymi nauczycielami,

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi
zmianami z uzasadnieniem.

Przedstawiony program spełnia następujące warunki:
1. Stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie 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 w tym zawodzie.
2. 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, o których mowa w pkt. 1, 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.
3. Uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094).
4. Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

……………………………
Data

…………………………………
Podpis nauczyciela/li

