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Zajęcia Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor
programu

Wydawnictwo,
rok wydania

Realizujący

Edukacja 
przedszkolna

1/2017/2018 Nasze przedszkole – 
program edukacji 
przedszkolnej.

Małgorzata 
Kwaśniewska, 
Wiesława Żaba-
Żabińska 

MAC Edukacja,
2017

Małgorzata Szmidtka
Grażyna Szczekarewicz 
Alina Gieresz
Ewa Lasota 
Agnieszka Walach

Język angielski 1/2018/2019 „Wokół przedszkola” 
program wychowania 
przedszkolnego

Wiesława 
Żaba-Żabińska
Małgorzata 
Kwaśniewska
Joanna 
Lendzion

MAC Edukacja 
2018

Ewa Lasota 

Język angielski 4/2017/2018 Język angielski w 
wychowaniu 
przedszkolnym- 
program nauczania 
3,4 i 5-latków

Magdalena 
Szpotowicz
Małgorzata 
Szulc-
Kurpaska

Oxford 
University 
Press 2017

Olga Fałaga

Religia 4/2015/2016 „Kochamy dobrego 
Boga” nr programu 
AZ-0-01/10

Komisja 
Wychowania 
Katolickiego 
KEP

WAM, 2010 Małgorzata Kopiniak

Logopedia 5/2015/2016 Program pracy 
logopedycznej „Duża 
żaba nad sadzawką 
napotkała żuka”

Marta Palacz Program 
autorski

Marta Byszewska



Wyżej wymienione programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor  przedszkola  lub  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej  dopuszcza  do  użytku  w  danym przedszkolu  lub  danej  szkole
przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania. program, nie dopuszcza
zestawu programów nauczania.  Dopuszczone przez dyrektora do użytku w danej  szkole programy nauczania stanowią  zestaw programów
wychowania przedszkolnego.
Rada pedagogiczna nie podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zestawu programów nauczania. Rada pedagogiczna wydaje opinię (pozytywną
lub negatywną) w sprawie zaproponowanych przez nauczyciela  (zespół nauczycieli)  programów. Rada pedagogiczna  powinna zaopiniować
oddzielnie  każdy  z  programów  nauczania  przedstawiony  przez  dyrektora,  a  zaproponowany  przez  nauczyciela  (nauczycieli).  Opinia  rady
pedagogicznej jest nie obligatoryjna, ale ma charakter pomocniczy. Oznacza to, że brak opinii pozytywnej nie musi stanowić przeszkody w
dopuszczeniu programu.
Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28.05.2019 
r.

Dopuszczam w/w  programy do  użytku  przedszkolnego  w  roku  szk.  2019/2020,  wpisując  je  do  Zestawu  Programów  Wychowania
Przedszkolnego Gminnego Przedszkola w Smołdzinie.
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