
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/15/16 
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2  

im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
 z dnia 24 maja 2016 r. 

 
  

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA - III etap edukacyjny 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

– ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

Lp. 
Obowiązkowe 

zajęcia 
edukacyjne 

Tytuł programu 
Wnioskujący  

o dopuszczenie 
programu 

Adresaci Numer 
dopuszczenia  

Numer 
dopuszczenia  

w szkole 

Data 
dopuszczenia 

w szkole 
Uwagi 

1. język polski 

„Słowa na czasie”. 
Program nauczania 

języka polskiego  
w klasach I-III  

gimnazjum 

zespół nauczycieli 
języka polskiego 

kl. I – III 
(dodatkowo 

oddziały  
2d i 3b) 

------------------ G2.4061-03/14 29.05.2014 r.  

2. język angielski 

Program nauczania 
języka angielskiego dla 
III etapu edukacyjnego.  

Poziom III.0 i III.1. 

zespół nauczycieli 
języka angielskiego kl. I - III ___________ G2.4061-06/09 21.08.2009 r.  

3. język francuski 

Program nauczania 
języka francuskiego 

obejmujący podstawy  
i kontynuację 
kształcenia na 

poziomie gimnazjum. 

mgr Wojciech Jegliński kl. I-III -------------- G2.4061-04/14 29.05.2014 r.  

4. język niemiecki 

Program nauczania 
języka niemieckiego. 

Gimnazjum.  
Kurs podstawowy 

mgr Elżbieta Łukasik kl. I - III __________ G2.4061-02/12 17.05.2012 r.  

5. język rosyjski 

Program nauczania 
 języka rosyjskiego  
w gimnazjum. Kurs  
dla początkujących. 

mgr Bogumiła Makola kl. I - III __________ G2.4061-08/09 21.08.2009 r. 

Program 
zostanie 
wycofany  

z dniem 31 
sierpnia 2017r. 
– kontynuacja 

kl. II-III 



6. muzyka  

„Gra muzyka!” 
 Program nauczania 

muzyki  
w gimnazjum.  

mgr Renata Lau  
zgodnie            

 ze Szkolnym 
Planem 

Nauczania  
__________ G2.4061-05/13 27.05.2013 r.  

7. plastyka 
„Bliżej sztuki”  

Program nauczania 
plastyki w gimnazjum.  

mgr Tadeusz Gut 
zgodnie             

ze Szkolnym 
Planem 

Nauczania  
___________ G2.4061-05/09 21.08.2009 r.  

8. historia 

 „Śladami przeszłości” 
Program nauczania 

ogólnego historii  
w klasach  

I – III gimnazjum. 

zespół nauczycieli 
historii  kl. I - III ___________ G2.4061-03a/09 21.08.2009 r.  

9. 
wiedza  

o 
społeczeństwie 

„KOSS. Kształcenie 
obywatelskie w szkole 

samorządowej”.  
Wiedza  

o społeczeństwie  
w gimnazjum.  

Program nauczania. 

zespół nauczycieli 
wiedzy  

o społeczeństwie 

zgodnie             
ze Szkolnym 

Planem 
Nauczania  

___________ G2.4061-8/10 27.05.2010 r.  

10. geografia 
„Bliżej geografii”  

Program nauczania 
geografii w gimnazjum. 

zespół nauczycieli 
geografii kl. I - III __________ G2.4061-14/09 21.08.2009 r.  

11. biologia 

„Puls życia”  
Szkolny program 
nauczania biologii  

w gimnazjum. 

zespół nauczycieli 
biologii kl. I - III __________ G2.4061-12/09 21.08.2009 r.  

12. chemia „Program nauczania 
chemii w gimnazjum” 

zespół nauczycieli 
chemii kl. I - III __________ G2.4061-3/10 27.05.2010 r.  



13. fizyka 
„Świat fizyki”  

Program nauczania  
fizyki w gimnazjum. 

zespół nauczycieli 
fizyki kl. I - III __________ G2.4061-11/09 21.08.2009 r.  

14. matematyka 

„Matematyka  
z plusem”. Program 

nauczania matematyki 
dla III etapu 

edukacyjnego. 

zespół nauczycieli 
matematyki kl. I - III __________ G2.4061-2/10 27.05.2010 r.  

15. informatyka 

„Lekcje z komputerem” 
Program nauczania 

informatyki  
w gimnazjum.  

zespół nauczycieli 
informatyki 

zgodnie             
ze Szkolnym 

Planem 
Nauczania 

__________ G2.4061-15/09 21.08.2009 r. 

 
 
 
 
 
 

16. wychowanie 
fizyczne 

„Polubić wychowanie 
fizyczne” Program  

wychowania 
fizycznego  

w gimnazjum. 

zespół nauczycieli 
wychowania 
fizycznego 

kl. I - III __________ G2.4061-16/09 27.08.2009 r.  

17. edukacja dla 
bezpieczeństwa 

„Edukacja  
dla bezpieczeństwa”. mgr Wiesław Bukpaś kl. I __________ G2.4061-4/10 27.05.2010 r. 

 
 
 
 

18. 

zajęcia 
artystyczne 

„Kraina muzyki” 
Program  

zajęć artystycznych. 
Gimnazjum. 

mgr Renata Lau 
zgodnie            

ze Szkolnym 
Planem 

Nauczania 
__________ G2.4061-05/14 29.05.2014 r.  

 

19. „Malarstwo i rzeźba” mgr Tadeusz Gut 
zgodnie             

ze Szkolnym 
Planem 

Nauczania 
__________ G2.4061-6/10 27.05.2010 r.  

20. 

„Architektura”.  
Program zajęć 
artystycznych  
w gimnazjum. 

mgr Bogumiła Bajbak 

uczniowie 
oddziału 

 z innowacją 
matematyczno 
 – przyrodniczą  

– zgodnie  
ze Szkolnym 

Planem 
Nauczania  

__________ G2.4061-06/13 27.05.2013 r.  



21. zajęcia 
techniczne 

Program nauczania 
zajęć technicznych  

w gimnazjum  
„Technika w praktyce” 

mgr Grzegorz 
Romotowski 

zgodnie             
ze Szkolnym 

Planem 
Nauczania  

__________ G2.4061-03/12 17.05.2012 r.   

Lp. 
Dodatkowe 

zajęcia 
edukacyjne 

Tytuł programu 
Wnioskujący  

o dopuszczenie 
programu 

Adresaci Numer 
dopuszczenia  

Numer 
dopuszczenia  

w szkole 

Data 
dopuszczenia 

w szkole 
Uwagi 

1. 

Edukacja 
językowa  
– język 

angielski III.1 

„Angielski kluczem do 
sukcesu” 

mgr Małgorzata 
Harasim 

 

kl. I – III 
(oddział objęty 
dodatkowymi 

zajęciami 
edukacyjnymi  

z języka 
angielskiego; 

lata 2014 -2017) 

---------------- G2.4061-02/14 22.03.2014r.  

2. Edukacja 
medialna 

„Cyfrowi tubylcy  
w świecie słów  

i obrazów” 

mgr Magdalena Nyga 
mgr Anna Dorota 

Siemiatycka 

kl. I - III 
(lata 2015 

(wrzesień) – 
2018 (czerwiec)  

__________ G2.4061-01/15 9.06.2015 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 

3. 

Dodatkowe 
zajęcia 

edukacyjne  
z edukacji 
językowej 

„Angielski kluczem do 
sukcesu II” 

 

Zespół nauczycieli: mgr 
Małgorzata Harasim, 

mgr Małgorzata 
Kosińska  

 

kl. I – III 
(oddziały objęte 

dodatkowymi 
zajęciami 

edukacyjnymi  
z edukacji 

językowej od roku 
szkolnego 
2015/2016  

----------------- G2.4061-02/15 05.05.2015 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 

4. 

Dodatkowe 
zajęcia 

edukacyjne  
z edukacji 

matematyczno-
przyrodniczej 

„Atomowi bywalcy 
ekologicznego  

RAJu III”  

Zespół nauczycieli: mgr 
Elżbieta Orlik-Gogacz, 
mgr Marzena Elżbieta 
Kamińska-Kopiczko 

 

kl. I – III 
(oddziały objęte 

dodatkowymi 
zajęciami 

edukacyjnymi  
z edukacji 

matematyczno 
-przyrodniczej  

od roku szkolnego 
2015/2016  

----------------- G2.4061-03/15 05.05.2015 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 

5. Edukacja 
humanistyczna 

„Komunikacja  
w kulturze cyfrowej” mgr Magdalena Nyga 

kl. I – III (lata 
2016 

(wrzesień) – 
2019 (czerwiec) 

__________ G2.4061-01/16 24.05.2016 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 



6. 
Edukacja 

matematyczno 
 - przyrodnicza 

Atomowi bywalcy 
ekologicznego  

RAJu III”  

mgr Agnieszka 
Baranowska – Moroz 

mgr Elżbieta  
Orlik – Gogacz 

mgr Marzena Kamińska  
- Kopiczko 

kl. I – III (lata 
2016 

(wrzesień) – 
2019 (czerwiec) 

__________ G2.4061-02/16 24.05.2016 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 

7. 

Dodatkowe 
zajęcia 

edukacyjne  
z edukacji 
językowej 

„Angielski kluczem do 
sukcesu II” 

 

Zespół nauczycieli: mgr 
Małgorzata Harasim, 

mgr Małgorzata 
Kosińska, Diana 

Zawistowska  
 

kl. I – III 
(oddziały objęte 

dodatkowymi 
zajęciami 

edukacyjnymi  
z edukacji 

językowej od roku 
szkolnego 
2015/2016  

----------------- G2.4061-03/16 24.05.2016 r. 

Program własny 
dodatkowych 

zajęć 
edukacyjnych, 
dla których nie 

została ustalona 
podstawa 

programowa. 

 

Lp. Inne zajęcia 
edukacyjne Tytuł programu 

Wnioskujący  
o dopuszczenie 

programu 
Adresaci Numer 

dopuszczenia  
Numer 

dopuszczenia  
w szkole 

Data 
dopuszczenia 

w szkole 
Uwagi 

1. religia 

„Pójść za Jezusem 
Chrystusem”. 

Katecheza wyznania  
i rozumienia wiary. 
Program nauczania 

religii dla gimnazjum. 

zespół nauczycieli  
religii kl. I - III AZ-3-01/10 G2.4061-06/14 29.05.2014 r.  

2. szkolenie 
sportowe 

Szkolenie sportowe            
w zakresie piłki ręcznej  

i nożnej chłopców;  
piłki siatkowej  

i koszykówki dziewcząt 

mgr Tomasz Borowski 
mgr Maciej Mularczyk 
mgr Adam Wyszyński 

uczniowie 
oddziału 

sportowego  
kl. I - III 

------------------ G2.4061-03/13 30.04.2013 r.  

3. 
wychowanie  

do życia  
w rodzinie 

„Wychowanie do życia  
w rodzinie”  

Program nauczania  
dla klas I – III 
gimnazjum. 

mgr Jolanta 
Jeleniewicz 

zgodnie            
ze Szkolnym 

Planem 
Nauczania 

__________ G2.4061-1/10 25.02.2010 r.  

 

Lp. Zajęcia 
pozalekcyjne Tytuł programu 

Wnioskujący  
o dopuszczenie 

programu 
Adresaci Numer 

dopuszczenia  
Numer 

dopuszczenia  
w szkole 

Data 
dopuszczenia 

w szkole 
Uwagi 

1. 
zajęcia 

rozwijające 
zainteresowania  

i uzdolnienia 

Program naukowego 
koła z historii  

„Moja mała Ojczyzna” 
mgr Jolanta Jeleniewicz 

uczniowie  
kl. II – III 

zainteresowani 
proponowaną 

tematyką 

----------------- G2.4061-01/14 21.03.2014r.  

 



 

Lp. 
Obowiązkowe 

zajęcia 
edukacyjne 

Tytuł programu 
Wnioskujący  

o dopuszczenie 
programu 

Adresaci Numer 
dopuszczenia  

Numer 
dopuszczenia  

w szkole 

Data 
dopuszczenia 

w szkole 
Uwagi 

1. język rosyjski 

Program nauczania 
języka rosyjskiego  

dla gimnazjum  
(kurs podstawowy)  

na III etap edukacyjny 

mgr Bogumiła Makola 
 kl. I – III ----------------- G2.4061-04/15 09.06.2015 r. 

Dotychczasowy 
program  

o numerze 
dopuszczenia 
G2.4061-08/09 

zostaje 
wycofany  
z dniem  

31 sierpnia 
2017 r.  

– kontynuacja  
w kl. II i III 

 
 

 

Podstawa prawna: 
1. Art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
2. Art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
3. § 4 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r., poz.395) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne kościołów i innych 
związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. 

4. § 3 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,          
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych         
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 395). 

 
Olecko, dn. 24 maja 2016 r. 

 
 


