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ZArRZLDZENTE 2/2019
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego

z OddziatamiDwujgzycznymi im.Jana Dlugosza w Nowym S4czu

z dnra25.01.2019
sprawie

r

wprowadzenia Procedury twotzenia szkolnego zestawu ptogramtiw (SZp) w I Liceum
Og6lnoksztatcqcym z Oddzi*tami Dwuiqzycznymi im. Jana Dtugoszaw Nowym S4czu

Na podstawie art. 22a U$awa o sjt$emie ofwiary q dnia 7.09.1991 r.
Q4 U. q20/8 r. po7, 1457, 1j60, 1669
i 2245) Dyrektora I Liceum Og6lnoksztatrc4cego z Oddzialami Dwujqzycznymi im. Jana Dlugosza
w Nowym S4czu postanawra, co nastgpuje:

s1
wprowadza Ptocedurg
Og6lnokszta\c4cym

z

ffiorzetia szkolnego zestawu program6w taaczatia w I Liceum

Oddzialami Dwujezycznymi 'tm. Janz Dlugosza

w Nowym

Sqczu,

stanowi zal4cznlk do niniej sz eg o zarzqdzania.

s2
zobo:ntqzuje wszystkich natczyci:eh do zapoznania sig z tredciw4 zaruqdzenia.

s3
Zanqdzenie wchodzi w |ycie z dniem podpisania.

DYRE TOR
mgr Andrzfi Paflula
Pieczgt i podpis dyrektora szkoly

kt6n

Dlrektorarliceumorur,"^r?ri{!ffi8:*mK#,9;i:ffi
rm. Jana Dlugosza w

Nowym Sqcza qdnia 25.01.2019r

PRCEDURY TWO RZ ENIA SZKOLNE GO ZE STAWU PROGRAMOW NAU CZANIA
W I LI CEUM O G6LNOKSZTAI-CA CYI'I Z O DDZIAI-AMI DWUJEZYCZNYMI
rM. JANA DT.UGOSZA $r NOWYM S4CZU

Podstawa prawna:
1'. Ustawa

ldnia

3, art.55 ust. l

14

gudnia 2016 n *f)rawo ofwiltowe

pkt4, art.68

ust. l

8+U.q20/7r.
pkt9, art.86 a$.1.

poq,

59)- art. I pkt

18,

art.44 uv.2 pkt

2. Roporrud<enie Ministra Edwkacli Narodowq' < dlb 7
warwnkdw i spotobw organiqowania nawki religii

w

cqeruca 201 7 r. qnieniq4ce roeorq4clqenie w sprawie
pablicry1ch prrydsqkolach i sqkolai (DK U. ZOt Zi. po7, t i +21.

s1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1..

\7 I

Liceum Og6lnoksztalcqcym

z

Oddzialami Dwujpzycznymi im. Jana Dlugosza w Nowym

S4czu tworzy siq szkolny zestaw program6w (SZP) na dany
2.

rok szkolny.

Do szkolnego zestawu program6w zahcza sig: programy zaLtiterdzone do u2ytku
z hsty MEN, modyfikacje program6w zaavierdzonych pnez MEN, programy
do nauczatia religii zal:vierdzone przez Episkopat, programy autorskie, programy realizowane
w zakresie innowacji pedagogicznych.
Zat:irerdzenie do teahzacli program6w w ramach SZP odbywa siq wedlug ustalonych zasad.

s2
PROGRAM AUTORSKI

i.

Nauczyciel-autor programu przedstawia Radzie Pedagogicznej

z OddziaLamiDwuiqzycznymi im.Jana Dlugosza w Nowym
przez siebie progtam do dnia 31

rlrraja

planowana rcahzacja programu autorskiego.

I

Liceum Og6lnoksztaLcqcym

S4czu do zaopiniowania srworzony

roku poprzedzajqcego rok

szkoJny,

w kt6rym

jest

2'

Program autorski dopuszcza do u2ytku szkolnego Dyrektor

I LO, po zasiggniqciu

opinii rady

pedagogicznej.

3.
4.

Zasiggniqcie opinii rady pedagogicznej jest obowi4zkowe.
JeZeli dytektot m^ w4tpliwo6ci, co do zaproponowanego programu nauczania mo2e siq

zwr6a(

r6wrie2 o opinip do:

1) nauczyciela mianowanego lub dlplomowanego, posiadaj4cego wyksztalcenie wyzsze
i kwalifrkacje wymagane do prowadzenia zajgt edukacfnych, dla kt6rych program jest
ptzeznaczony,Irtb
2) konsultanta albo doradcy metodycznego lub

3) zespolu nauczycielskiego, zespolu pzedmiotowego lub innego zespolu

problemowo-

zadaniowego, o kt6rych mowa w przepisach w sprawie ramowych statut6w publicznych szk6l.

5. Opinia powinna zatiterat. w
z podstaw4 programovia

szczeg6lno6ci ocenE zgodno6ci programu nauczania

i dostosowania programu do potrzeb i mo2liwoSci uczni6w,

dla kt6rych

jest ptzezn^czofry.

6. Dyrektor szkoly podejmuje decyzje o wpisaniu programu autorskiego do

SZp

i nadaniu mu mfineru dopuszczetia.

s3

TNNOWACJA PEDAGOGICZNA

1,.

Innowacje w edukacji mo?na podzieli6 na:

1)
2)
3)

E

programowe,

otganizacyine,
metodyczne (lub mieszane, np. otganizacyjno-metodyczne), moga one dotyczy6 m.in.:

progmm6w natczania-zar6wno

w

obrqbie poszczeg6lnych przedmiot6w,

przedmiotowych,

b) metod nauczania,
.) oceniatia uczni6w,
d) sposob6w orgatizowaria klasy, lekcji i szkoly,
E r elacji: uczen-uczeh, ucz eit - nauczy ciel, nauczyciel-rodzic,
f) oceny jako5ci pracy szkoty,
g) tozwiqzywania problem6wwychowawczych.
2.

DziaLanie innowaryjne powinno by6:

a) celowe - ma jasno okre6lone efekty, kt6re mozna dzigki niej uzyska6;
b) planowe - zaireraprzemy(;lany harmonogram dzialaii czynnodci;

irk i

blok6w

c) zotg
d)
3'

nizowane

-

przev/iduje potrzebne zasoby, ludzi

i 5rodki;

kontrolowane - ma okre6lony spos6b ewaluacii.

Innowac;'a mo2e

byt prowadzona w ramach obowi4zkowy ch zajp(lekcflnych,

zaj96.

pozalekcyjnych.

Mo2e stanowi(. takze element lekcji.

4.

Innowacj4 moga by6 takLe dziatranta, kt6re s4 nowo6ci4 w kultuse otgatnzacyjnej I LO, vJknczaja
poza zalecane warunki i sposoby rcaltzacii podstawy programowej, odpowiad aj;na zdragnozow^ne
poftzeby uczni6w.

5.
6'
7.
a)
b)
.)
8.
9.

Nauczyciele bior4cy udzial w innowacji wytaLajqswoj4 zgodg na uczestnictwo w niej.

Autor/autorzy rnnowacjiwyraLajqpisemn4 zgodg na uczestnictwo w niej.
Autotf autorzy innowacji zobo:mqzani s4 do opracowania nastgpujacych dokument6w:
opisu innowagi (zaLqcznlk m 2),

zgloszetie innowacji (zaLqczntkm 3),
zgody autoraf autot6w

(zN.qczntT<m 4).

Innowacja zostaje pnfleta uchwal4 rady pedagogiczn ej (zl4czntk nt 5).

Dyrektor szkoly podejmuje decyzje o wpisaniu numerLr innowacji do SZp.

l'0. Innowacja pedagogiczna moLe by6 prowadzofla w ramach dzia\ah statutowych szkoly, z godzn do
dyspozycji dyrektora lub ze 6rodk6w organu prowadzqcego szkolg (po uzyskaniu akceptacji).

s4
MODYFI KACJA pRO GRAMU ZAT$rrERDZ ONEGO PF(ZEZ MEN

1. Nauczyciel dokonuje wyboru programu z listy program6w dopusz czonychprzez

MEN.

2. Nauczyciel tworzy modyfikacjg programu (dostosowanie programu do potrzeb

i

mo2liwodci uczni6w

danej klasy).

\5
PROGRAMY DO NAUCZANIA RELIGII

1'. Nauczyciele religii wybietaj4 ptogram nauczania z aktualtej Jisty program6w opracowanych

i zafirerdzonych

przez wla6ciwe wNadze ko6cielne.

2. Numer prograrnu zgodny z munerem

na li6cie program6w do nauki religii zostaje wpisany do SZp.

Zalryqni,h nr 2

Z al acry i k do

w chw

al1 Ra $t P e daglgi c<n eJ

INNO$T/ACJA PEDAGO GI CZNA
(np. o rgan i ry ryj n o - m e to d1t cqn a)

Imi€ i nazwisko autora:

Temat innowacii:

Nazwa szkoly:.

.

..

.

Autor:.

Temat.
Ptzedmiot:.
Rodzai innowacii:.
Data wprowadzenia:.

Data zakoficzenia:.

l.Zakrcs innowacii:
Adresatami innowacji s4 uczniowie klasy.......
kontynuowania w nastgpnym roku szkolnym.
Zajgcia innowacf ne odbywa6 siq b9d4

Niniejsza innowacja ma

rra

.

w ramach

celu szerzenie

idei.

...2 wrykorzystaniem.

Ma ona zachqca(. i motyvzowa6 uczni6w do

2. Motywacia wprowadzenia innowacii:

Innowacja ,,(tlttal innowaT'i')jest moja odpowiedzi4 na ........, a takze wyj6cie naprzeciw wymogom
edukacfnym z^wartym w aktualnej podstawie programowej dla ....etapu edukacyjnego. Na podsta:wie
wieloletnich obserwacji onz pfleprowadzanych diagnoz w pracy w I Liceum-Ogan"rczhtrcqcego
z OddziatamiDwuiqzycznymi im. Jana Dlugosza w Nowym Sqczu zartwazyLam, ze uJz,niorn n4luiair.i
brakuje ....' . Dlatego te2 gl6wnq pnyczyxq opracowania innowacji z tego przedmiotu byla
pobzeba.

3. Opis innowacii:

I S7stqp (knitkie

llZ*totenia
1,.

2.

III

wqasadnienie wprowadqenia innowaq'i)

og6lne

Innowacja skierowana jest do uczni6w ldasy....
Gl6wne zaloLenia pr:'cy nainnowacfnych zajqciach:
a) wykorzystanie...
b) zapoznanie.....
.) wdro2enie pracy metod4....

Cele innowacji

'1.. Cel gtr6wny:

2.

Cele szczeg6lowe:

IV Metody i formy

Nauczyciel.

co tydzief rcaltntje nastqpuj4ce zadanla..

Ucze6;

Y Przewidywane osiqgnigcia
1".

Uczniowie:

1) zdobywajqwiedzg w spos6b kreatywny, gdyr........
2) wykorzystuj4 mo2JiwoSci iakie daje.

3) majqmoLliwoS6.
4) uczqsi€.....
2. Nauczyciel:
1)

wykorzystuje......

2) iest.

VI Tematyka zaipt.
Zagadnienra zostaly opracowane w oparciu o podstawg programo\v4 ksztalcenia og6lnego dla ....etapu
edukaryjnego.Pnewidziano reahzacj€ ......
......(ikffgod{n)

VII Ewaluacia
Wceluuzyskaniainforrnac jizvirotne jnauczycielptzeprowadzi:

1,. Ankietq dottJczqcq.

2.
3.

Rozmowy indywidualne i grupowe z :uczniaLmi,
Rozmowy z rodzicami.

Szczeg6Nowa anahza wynik6w, przeptowadzonych rozm6w oraz wynik6w klasyfikacji pozwoJi oceni6
stopied teahzacJi zamievonych cel6w. DziaN.ania te pomoga wyci4gn46 wnioski, zaplinowa(. pracq i

ewentualnie zmodyfikovza6 metody ptacy. PodjEta zostanie tak2e decyzja

innowacji

w tej

grupie. Wszystkie wyniki

udostqpnione dyrektorowi szkoly.

VII

Spodziewane efekty

1,.

Wzakresie:

1)rozwoju
2) zaangazowania....

3)ukierunkowania na.
Wolr,uz na scznlow

i uwagi

o ewentualnej kontynuacji

zostzLnq opracowane

w

sprav/ozdaniu oraz

Wplrrz na prace szkoly

IX Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma fla celu zaprezentowanie korzydci ptyn4cych
z.

Bibliografia:

Zalacqnik nr

No.y

Sqcz,..

.

)

..........r.

(mig i na<whko autora innowaE'i)

(Adnt)

Dy re

ktor I Lice u m
z

Od

Og

ol n oksztatcqce g o

dzi alq m i Dw ujqzyczny m i

im. Jona Dlugosza w Nowym Sqczu

zcr,oszBNrE

TNNOWACJT PEDAGOGTCZNEJ

Zwracam sig z pro6b4 o umozliwienie zgloszenia innowacji pedagogicznej

autorstwa' podczas posiedzenia Rady Pedagog1cznej

I

pt.,,.

Liceum Og6lnoksztalc4cym

.,, mojego

z

Oddzialami

Dw.ujpzycznymikn.Jana Dtrugosza w Nowym S4czu w dniu...

Zpowa2aniem

W zalqczniku:

1,.

Opis innowacji.

2.

Zgoda astota.

Zal4rqnik nr -l

zGoDA AUTORA NA PROWADZENTE TNNOWACJT

Ja nLej podpisarry/a wyrazam zgode n^ prowadzenie innowacji pedagogiczn.j

w I Liceum Og6lnoksztalc4cym z

Oddzialamt. Dwujgzycznymi

tn.

pt.,,.

Jana Dlugosza

.........,,
w Nowyrn

ZpowaLariem

S4czu

w

Zalacryik nr 5

Uchwala
Rady Pedagogicznei

ff ......./..

I Liceum Og6lnokszt*lca2cym z

Dtugosza w Nowym S4czu z

dnia.......

OddziaNami Dwujqzycznymi

i1.1..

Jana

w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznei

Na podstawie:
1. Ustawyzdnral'4grudnia2016r.-PrawooriwiatoweS)r2.1J.2201,7t.po2.59)-art.
9, ad. 86 ust.1 w sprawie warunk6w prowadzenia dzialalno6ci innowacyjnei

i

1pkt.18,att.44trit.2pkt3.Art.55ust1pkt.

eksperymental nej przez publiczne szkoly

Rada PedagogSczna uchwala, co nastgpuje:

.

sl

Pozytywnie opiniuje projekt innowacji pedagogicznej pt.
opfacowanej ptzez

s2
Wykonanie uchwaly powretza sig dyrektorowi szkotry.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

,,.

i plac6wki

