
Zestaw programów w punkcie i oddziale przedszkolnym 
 
 

Lp Przedmiot Numer Nazwa programu 
1 język angielski P/01/2016 Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla poczatkujących grup przedszkola 
2 język angielski P/02/2016 Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla poczatkujących grup przedszkola 
3 religia P/03/2016 Kochamy dobrego Boga 
4 edukacja przedszkolna  P/04/2016 Dziecko w swoim żywiole 
5 edukacja przedszkolna P/05/2016 Od przedszkolaka do pierwszaka 

 
 
 
 
   



Zestaw programów nauczania – Szkoła Podstawowa  
 
 

Lp Przedmiot Numer Nazwa programu 
1 religia SP/01/2016 Poznaję Boga i w Niego wierzę 
2 religia SP/02/2016 Poznaję Boga i w Niego wierzę 
3 język angielski SP/03/2016 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV - VI 
4 matematyka SP/04/2016 Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej 
5 język polski SP/05/2016 Program nauczania języka polskiego w klasach Iv – VI szkoły podstawowej. Jutro pójdę w świat 
6 przyroda SP/06/2016 Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV - VI szkoły podstawowej 
7 historia i społeczeństwo SP/07/2016 Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej 
8 zajęcia komputerowe SP/08/2016 Lubię to. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej 
9 muzyka SP/09/2016 Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej 
10 zajęcia techniczne SP/10/2016 Jak to działa. Program nauczania ogólnego  zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej 
11 plastyka SP/11/2016 Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej  
12 wychowanie fizyczne SP/12/2016 Autorski program wychowania fizycznego do klasy IV-VI szkoły podstawowej 
13 język polski SP/13/2016 Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej 
14 język angielski SP/14/2016 Program nauczania języka angielskiego w klasach I - III 
15 wychowanie do życia w rodzinie SP/15/2016 Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klas V - VI 
16 edukacja wczesnoszkolna SP/16/2016 Szkoła na miarę 
17 religia SP/17/2016 W drodze do wieczernika 
 
 



Zestaw programów nauczania – Gimnazjum 
 

Lp Przedmiot Numer Nazwa programu 
1 fizyka G/01/2016 Program nauczania fizyki w gimnazjum. Spotkanie z fizyką 

2 fizyka G/02/2016 Świat fizyki. Program nauczania fizyki w gimnazjum 

3 chemia G/03/2016 Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery 

4 biologia G/04/2016 Program nauczania biologii w gimnazjum. Puls życia 

5 język angielski G/05/2016 Program nauczania języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum 

6 historia G/06/2016 Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum 

7 wos G/07/2016 Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I- III gimnazjum 

8 muzyka G/08/2016 Gra muzyka. Program nauczania muzyki w gimnazjum 

9 plastyka G/09/2016 Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyki w gimnazjum 

10 edukacja dla bezpieczeństwa G/10/2016 Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum 

11 zajęcia artystyczne G/11/2016 Program zajęć artystycznych „Szkolna pracownia artystyczna” 

12 język polski G/12/2016 Miedzy nami. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum 

13 język niemiecki G/13/2016 Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy 

14 informatyka G/14/2016 Informatyka w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum 

15 geografia G/15/2016 Program nauczania geografii dla gimnazjum „Puls Ziemi” 

16 matematyka G/16/2016 Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum 

17 religia G/17/2016 Pójść za Jezusem Chrystusem 

18 wychowanie fizyczne G/18/2016 Autorski program wychowania fizycznego do klasy I-III gimnazjum 

19 język polski G/19/2016 Swoimi słowami. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum 

20 zajęcia techniczne G/20/2016 Program nauczania Technika w praktyce 

21 chemia G/21/2016 Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery 

22 wychowanie do życia w 
rodzinie 

G/22/2016 „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas  I-III gimnazjum 
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