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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SPECJALNYM O ŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  
W GRODKOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012   

 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 

GIMNAZJUM KLASA I-III 
Dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 

 
Zajęcia 
edukacyjne  

Nr w 
szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  

Historia  G 1/2011 Program zmodyfikowany przez J.Łuciów w oparciu o program E.Maćkowiak „Program 
nauczania historii w gimnazjum „ OPERON 

Język polski  G  2/2011 Program zmodyfikowany przez J.Stokłosa w oparciu o program M.Puischel „Program 
nauczania języka polskiego dla gimnazjum”Wyd.ped.OPERON 

Chemia  G 3/2011 Program zmodyfikowany przez A.Fujarczuk w oparciu o program B.Kupczyk W.Nowak 
M.Szczepaniak  „Program nauczania chemii dla gimnazjum”Wyd.ped.OPERON 

Biologia  G 4/2011 Program zmodyfikowany przez A.Fujarczuk w oparciu o program J.Lorit-Dobrowolska 
,Z.Sendecka, E.Szedzinis, E.Wierbiłowicz„Program nauczania biologii dla 
gimnazjum”Wyd.ped.OPERON 

Geografia  G 5/2011 Program zmodyfikowany przez J.Ilukowicz  w oparciu o program T.Sadoń-Osowieckiej 
„Program nauczania geografii dla gimnazjum”Wyd.ped.OPERON 

Język niemiecki  G 6/2011 Program zmodyfikowany przez B.Sobów i A.Szczurowską w oparciu o program 
P.Piszczatowskiego „Program nauki języka niemieckiego w gimnazjum.Kurs dla 
początkujących i kontynuujących naukę „WSiP  

Fizyka  G 7/2011 Program zmodyfikowany przez J.Zgóreckiego w oparciu o program  R.Grzybowski  
„Program nauczania matematyki w gimnazjum”OPERON 

Matematyka  G 8/2011 Program zmodyfikowany przez J.Zgóreckiego w oparciu o program Gaik, Madej 
„Program nauczania fizyki w gimnazjum” OPERON 

Informatyka  G 9/2011 Program zmodyfikowany przez A.Zagórskiego w oparciu o program M.Kołodziej 
„Program nauczania informatyki w gimnazjum” OPERON  
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Technika  G 10/2011 Program zmodyfikowany przez A.Zagórskiego w oparciu o programU..Białka  „Program 
nauczania techniki w gimnazjum” OPERON  

Muzyka  G 11/2011 
 
 

Program zmodyfikowany przez B. Markiewicz  w oparciu o program K.Serwańska    
„Program nauczania muzyki w gimnazjum” OPERON  

Plastyka  G 12/2011 Program zmodyfikowany przez A.Ilów   w oparciu o program L.Wyszkowska „Program 
nauczania plastyki  w gimnazjum” OPERON  

Wiedza o 
społeczeństwie  

G 13/2011 Program zmodyfikowany przez A.Zagórską  w oparciu o program T.Kowalewskiej  
„Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie „Nowa Era  gimnazjum” 
OPERON  

Wychowanie do 
życia w rodzinie  

G 14/2011 
 
 

Program zmodyfikowany przez J.Stokłosa w oparciu o program T.Król „Wędrując ku 
dorosłości”Rubikon  

Wychowanie 
fizyczne  

G 15/2011 M.Margoszczyn, G.Kaczanowski, J.Korcala Program autorski „Wychowanie fizyczne” 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa  

G 16/2011 Program zmodyfikowany przez A.Zagórskiego w oparciu o program L.Patrzek  
„Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa  w gimnazjum” OPERON  

Zajęcia artystyczne  G 17/2011 A.Ilów , Autorski program nauczania dla gimnazjum , zajęcia artystyczne „Wędrówka 
przez sztukę „  

Zajęcia korekcyjne 
wad postawy  

G 18/2011 D.Rutkiewicz ,, postawa to podstawa”. Autorski program dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

 
 
 
 
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08.2011 r.  
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
GIMNAZJUM KLASA I-III 

Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym  
 
Zajęcia 
edukacyjne  

Nr w 
szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  Numer 
dopuszczenia  

Funkcjonowanie w 
środowisku  
 

G zet 1/2011 K.Wylężek , J.Łuciów , Program nauczania i wychowania opracowany 
w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w 
szkołach podstawowych i gimnazjach oraz o indywidualną diagnozę  
 

 

Technika  
 
Plastyka  
 
Muzyka z rytmiką  
 
Wychowanie 
fizyczne  
 
Religia  G zet 2/2011 Program nauczania dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 

AZ-3i 03/5 

 
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08.2011 r.  
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
SZKOŁA PODSTAWOWA I-III , IV-VI 

Dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 
 
Zajęcia 
edukacyjne  

Nr w 
szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  Numer 
dopuszczenia  

Edukacja 
wczesnoszkolna  

SP 1/2011 Program zmodyfikowany przez E.Listwan w oparciu o program , 
B.Boenisch,I.Muszyńska „Program nauczania uczniów upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim I-III szkoły podstawowej „Centrum 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

 

Język polski  SP2/2011 A.Kosońska A.Polak „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego 
(kl.4-6) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
54/00 

Przyroda  SP3/2011 M.Wiechowska „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
54/00 

Język niemiecki  SP 4/2011 M.Ptak H.Sowa –Babik „Program nauczania języka niemieckiego w 
kl.IV-VI szkoły podstawowej „Eis, zwei,drei” 

DKW-4014-
213/99 

 Historia i 
społeczeństwo  

SP 5/2011 M.Pietracha „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
137/-10 

Matematyka  SP 6/2011 H.Siwek „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
302/99 
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Informatyka  SP 7/2011 J.Pierzak „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
21/00 

Technika  SP 8/2011 W. Janowska-Kogut”Program nauczania dla II etapu edukacyjnego 
(kl.4-6) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
30/00 

Sztuka -Muzyka  SP 9/2011 G.Papalski „Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
138/00 

Sztuka Plastyka  SP 10/2011 J.Huras”Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
138/00 

Wychowanie 
komunikacyjne w 
kształceniu 
zintegrowanym  

SP 11/2011 A.Wysokińska –Obącz B.Bogucka-OsińskaE.Królicka „Program 
nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) sześcioletniej szkoły 
podstawowej specjalnej dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim” 

DKW-4014-
29/00 

Wychowanie do 
życia w rodzinie  

SP 12/2011 M.Ziółkowska „Autorski program nauczania opracowany na podstawie 
programu szkół powszechnych przeznaczony do realizacji w szkole 
specjalnej” zatwierdzony przez RP w dniu 30.08.2002 r. 

 

Wychowanie 
fizyczne  

SP 13/2011 D.Wiejcka”Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl.4-6) 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” 

DKW-4014-
301/99 

Religia  SP 14/2011 Program ogólnopolski „Jesteśmy dziećmi Bożymi” AZ-1-01/1Z 
20IX2001  

Wychowanie 
fizyczne  

SP 15/2011 M.Margoszczyn,G.Kaczanowski,J.Korcala „Program autorski  
wychowania fizycznego” dla I etapu edukacyjnego 

 

Język niemiecki  SP 16/2011 Program zmodyfikowany przez A.Szczurowską w oparciu o program 
S.Rapacka „Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI 
szkoły podstawowej” 

 

Zajęcia korekcyjne 
wad postawy  

G 18/2011 D.Rutkiewicz ,, postawa to podstawa”. Autorski program dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
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Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08.2011 r.  
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
SZKOŁA PODSTAWOWA  

Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym  
 
Zajęcia 
edukacyjne  

Nr w 
szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  Numer 
dopuszczenia  

Kształcenie 
zintegrowane  
 

SPzet 1/2011  B.Markiewicz , Program nauczania i wychowania opracowany w 
oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w 
szkołach podstawowych i gimnazjach oraz o indywidualną diagnozę  
 

 

Funkcjonowanie w 
środowisku  

SPzet  2/2011  Klaro-Celej ,K.Banaszak D.Bogucka T.Kopik S.Liwicka „Program 
nauczania i wychowania dzieci młodzieży upośledzonych umysłowo w 
stopniu umiarkowanym i znacznym  

DOW-4014-
S-2/97 

Technika  
Plastyka  
Muzyka z rytmiką  
Wychowanie 
fizyczne  
Religia  SPzet 3/2011  Program nauczania dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 
AZ-3i-03/5 
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Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08..2011 r.  
 
 
 
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
SZKOŁA ZAWODOWA  KLASA I-II 

Dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 
 
Zajęcia edukacyjne  Nr w 

szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  Numer dopuszczenia  

Historia i wiedza o 
społeczeństwie  

ZSZ 1/2011 Z.Kozłowska ,J.Ugner, S.Zając „Program nauczania dla zasadniczej 
szkoły zawodowej historia i wiedza o społeczeństwie” 

DKOS-4015-122/02 

Język polski  ZSZ 2/2011 B.Sosnowska, M.Sosnowski „Program nauczania języka polskiego w 
zasadniczej szkole zawodowej” REA  

DKOS-4015-131/02 

Przysposobienie 
obronne  

ZSZ 3/2011 Z.Smutek „Przysposobienie obronne dla szkół ponadgimnazjalnych” DKW-4015-2/01 

Religia  ZSZ 4/2011 Program nauki religii w szkole zawodowej AZ- 5-01/I 
Geografia z ochroną i 
kształtowaniem 
środowiska  

ZSZ 5/2011 G.Wnuk „Program nauczania w zasadniczej szkole zawodowej” DKOS-4015-160/02 

Fizyka   ZSZ 6/2011 A.Milon, Z.Mróz „Program nauczania fizyki i astronomii w zasadniczej 
szkole zawodowej”  

DKOS-4015-166/02 

Matematyka  ZSZ 7/2011 L.EWojciechowska „Program nauczania matematyki w zasadniczej 
szkole zawodowej” 

DKOS-4015-190/02 

Technologia 
informacyjna  

ZSZ 8/2011 G.Hermanowska W.Hermanowski „Technologia informacyjna dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym.” 

DKOS-5002-56/05 

Wychowanie do 
życia w rodzinie  

ZSZ 9/2011  M.Ziółkowska Program autorski zatwierdzony przez RP dnia 
30.08.2002 r. 
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Wychowanie 
fizyczne  

ZSZ 
10/2011 

Zespół programowy Szkół Specjalnych dla dzieci upośledzonych 
umysłowo Program nauczania w zasadniczej 
 szkole zawodowej 

OP 23 -4134-/84 

Praktyczna nauka 
zawodu kucharz 
małej gastronomii 

ZSZ 
11/2011 

R.Norek , C.Antczak, A.Kalinkiewicz „Program nauczania dla zawodu 
kucharz małej gastronomii” 

512[05]ZSZ [MENISZ] 
REA 

Technologia robót 
malarskich i 
tapeciarskich 

ZSZ 
12/2011 

L.Chmielewska, B.Dyjuk,L.Klimuszko,K.Pastusiak „Program 
nauczania dla zawodu malarz – tapeciarz” 

 
714[01]SZ/MEN/2001.05.15 

Dokumentacja 
techniczna 

ZSZ 
13/2011 

L.Chmielewska , B.Dyjuk,L.KLimuszko,K.Pastusiak „Program 
nauczania dla zawodu malarz – tapeciarz” 

 
714[01]SZ/MEN/2001.05.15 

Praktyczna nauka 
zawodu malarz 
tapeciarz 

ZSZ 
14/2011 

L.Chmielewska , B.Dyjuk,L.KLimuszko,K.Pastusiak „Program 
nauczania dla zawodu malarz – tapeciarz” 

 
714[01]SZ/MEN/2001.05.15 

Zasady żywienia 
 

ZSZ 
15/2011 

R.Norek , C.Antczak, A.Kalinkiewicz „Program nauczania dla zawodu 
kucharz małej gastronomii” 

512[05]ZSZ [MENISZ] 
REA 

Wyposażenie 
techniczne 

ZSZ 
16/2011 

R.Norek , C.Antczak, A.Kalinkiewicz „Program nauczania dla zawodu 
kucharz małej gastronomii” 

512[05]ZSZ [MENISZ] 
REA 

Organizacja , 
bezpieczeństwo i 
higiena pracy  

ZSZ 
17/2011 

R.Norek , C.Antczak, A.Kalinkiewicz „Program nauczania dla zawodu 
kucharz małej gastronomii” 

512[05]ZSZ [MENISZ] 
REA 

Technologia 
gastronomiczna z 
towaroznawstwem  

ZSZ 
18/2011 

R.Norek , C.Antczak, A.Kalinkiewicz „Program nauczania dla zawodu 
kucharz małej gastronomii” 

512[05]ZSZ [MENISZ] 
REA 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

ZSZ 
19/2011 

A.Mikina M.Sienna „Program nauczania dla Z.S.Z z podstaw 
przedsiębiorczości”OPERON 

DKOS-4015-48/02 

Język niemiecki  ZSZ  
20/2011  

P.Wolski „ Program nauczania języka niemieckiego w zasadniczej 
szkole zawodowej  

DKOS-5002-39\05 REA  

 
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08.2011 r.  
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY  

Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym  
 
Zajęcia edukacyjne  Nr w 

szkolnym 
zestawie  

Autor i tytuł programu  Numer 
dopuszczenia  

Funkcjonowanie 
osobiste i społeczne 
  

SPdP 
1/2011 

I.Wawrzyniak „ Program do Szkoły Przysposabiającej do Pracy „ 
opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla szkół specjalnych  Przysposabiających do Pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi , 
W oparciu o elementy Programu nauczania dla zawodu ogrodnik 
dopuszczony do użytku przez MEN  

Rozp.MEN z 
dnia 
23.12.2008 r. 
 
621[01]ZSZ 
SP/MEN 
10.10.2005 r. 

Przysposobienie do 
pracy  
 
Zajęcia kształtujące 
kreatywność  
 
Wychowanie 
fizyczne i zajęcia 
sportowe  
 
Religia  SPdP 

2/2011 
Program dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 

AZ-3i-03/5  

 
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczą w dniu 30.08.2011 r.  

Wykaz sporządziła: mgr Jolanta Stokłosa 
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