
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2020/2021 

Klasy IV-VIII 

Język polski - "Nowe słowa na start!" program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII 

szkoły podstawowej. aut. Marlena Derlukiewicz. 

Geografia -"Planeta nowa" program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. aut Ewa 

Maria Tuz , Barbara Dziedzic 

Język angielski - Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII  II etapu 

edukacyjnego zgodny z Podstawą programową z dn. 14.02.2017r. (aut, Ewa Piotrowska, 

Tomasz Sztyber). 

Przyroda - "Tajemnice przyrody"- program nauczania przyrody  w klasie IV szkoły 

podstawowej,  aut. Jolanta Golanko 

Historia- "Wczoraj i dziś"- program nauczania  historii  w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej"                           

aut. Tomasz Maćkowski  

Informatyka - "Lubię to! " -program nauczania informatyki w szkole podstawowej,                           

aut. Michał Kęska  

Technika-"Jak to działa?" -program nauczania techniki w szkole podstawowej,                                            

aut. Lech Łabecki, Marta Łabecka  

Fizyka - " Spotkania z fizyką" -program nauczania fizyki w szkole podstawowej,                                          

aut. Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik 

Chemia - Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery,                                         

aut. Teresa Kulawik, Maria Litwin 

Muzyka-Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV- VI Szkoły Podstawowej,                     

aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

Biologia- "Puls życia" - program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej,                             

aut. Anna Zdziennicka 

Wiedza o społeczeństwie -  "Dziś i jutro" -program nauczania wiedzy o społeczeństwie                                   

w szkole podstawowej, aut. Barbara Furman 

Plastyka - Program nauczania plastyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej,                                                    

aut. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  

Edukacja dla bezpieczeństwa - Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole 

podstawowej, aut. Jarosław Słoma 

 



Religia- "Odkrywamy tajemnice Bożego świata" nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012, (kl.IV ,VI) 

 "Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość" nr AZ-2-02/20 (Kl. V) 

"Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin" nr AZ-3-01/13 (Kl.VII,VIII) 

Wychowanie do życia w rodzinie- "Wędrując ku dorosłości" aut. T. Król 

Język rosyjski- "Stupieni"- program nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej                       

(IV-VI), aut. Anna Żelezik, Beata Gawędzka-Ajchel, "Echo" program nauczania języka 

rosyjskiego (7,8), aut. Renata Broniarz 

Matematyka- "Matematyka z plusem"-program nauczania matematyki w klasach 4-8                              

w szkole podstawowej, aut. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech 

Klasy I- III 

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III aut. Jadwiga Hanisz 

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą 

programową   z dn. 14.02.2017r. (aut, Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber). 

Religia- "W rodzinie dzieci Bożych" nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 (kl.II,III) 

"Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem" nr AZ-1-01/18 (kl. I) 

 

 

 

 


