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SPSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Klasa  Przedmiot  Nazwa programu Autor 

Oddział 

Przedszkolny  

Wychowanie 

przedszkolne 

Program wychowania przedszkolnego Wiesława Żaba-Żabińska,Wioletta 

Majewska, Renata Paździo 

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla 6- latków  

Bugs Team Starter 

Carol Read 

Klasa I  Edukacja 

wczesnoszkolna 

Program nauczania do edukacji 

wczesnoszkolnej – „Szkolni przyjaciele” 

Jadwiga Hanisz, Kinga 

Preibisz-Wala, Ewa 

Szumacher 

Język angielski „New Englisch Adventure. Program nauczania języka 

angielskiego dla klas 1-3.” 

Mariola Bogucka 

Religia  Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem –  

Program nauczania religii dla klas I–IV szkoły podstawowej - 

AZ-1-01/18 

 

Klasa II Edukacja 

wczesnoszkolna 

Program nauczania do edukacji 

wczesnoszkolnej – „Szkolni przyjaciele” 

Jadwiga Hanisz, Kinga 

Preibisz-Wala, Ewa 

Szumacher 

Język angielski „New Englisch Adventure. Program nauczania języka 

angielskiego dla klas 1-3.” 

Mariola Bogucka 

Religia  Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem - Program nauczania 

religii dla klas I–IV szkoły podstawowej - AZ-1-01/18 

 

Klasa III Edukacja 

wczesnoszkolna 

Program nauczania do edukacji 

wczesnoszkolnej – „Szkolni przyjaciele” 

Jadwiga Hanisz, Kinga 

Preibisz-Wala, Ewa 

Szumacher 

Język angielski „New Englisch Adventure. Program nauczania języka 

angielskiego dla klas 1-3.” 

Mariola Bogucka 

Religia  Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem - Program nauczania 

religii dla klas I–IV szkoły podstawowej - AZ-1-01/18 
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Klasa IV j. polski „NOWE Słowa na start!” „Nowe słowa na start!”. Program 

nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

Marlena Derlukiewicz 

język angielski „Program nauczania języka angielskiego zgodny z nowa 

podstawą programową. Rozporządzenie MEN z dnia 14 

lutego 2017r. dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła 

Podstawowa, klasy IV-VIII)” 

Joanna Stefańska 

 

matematyka 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla 

II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)” 

Marta Jucewicz,  

Marcin Karpiński, 

 Jacek Lech 

przyroda „Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 

4 szkoły podstawowej.” 

 Jolanta Golanko 

historia „Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły 

podstawowej. Wczoraj i dziś” 

dr Tomasz Maćkowski 

informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla 

szkoły podstawowej. Klasy IV-VI 

Grażyna Koba 

plastyka „Programu nauczania plastyki” 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Beata Mikulik 

muzyka Program nauczania muzyki 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna 

Jakóbczak-Drążek, Agnieszka 

Sołtysik 

wychowanie 

fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej.” 

Krzysztof Warchoł 

technika „Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to 

działa?” 

Lech Łabecki, Maria Łabecka 

religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem - Program nauczania 

religii dla klas I–IV szkoły podstawowej - AZ-1-01/18 

 

Klasa V j. polski „NOWE Słowa na start!” „Nowe słowa na start!”. Program 

nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

Marlena Derlukiewicz 
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j. angielski Program nauczania języka angielskiego dla 

klas IV–VIII, Pearson, 

Joanna Stefańska 

matematyka „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki 

dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej)” 

Marta Jucewicz,  

Marcin Karpiński, 

 Jacek Lech 

muzyka Program nauczania muzyki 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna 

Jakóbczak-Drążek, Agnieszka 

Sołtysik 

plastyka „Programu nauczania plastyki” 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Beata Mikulik 

historia „Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły 

podstawowej. Wczoraj i dziś” 

dr Tomasz Maćkowski 

geografia „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- 

Planeta Nowa.” 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 

biologia „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej. Puls życia.” 

Anna Zdziennicka 

informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

podstawowej. Klasy IV-VI 

Grażyna Koba 

technika „Program nauczania techniki w szkole podstawowej, Jak to 

działa?” 

Lech Łabecki, Maria Łabecka 

wychowanie 

fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej.” 

Krzysztof Warchoł 

religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość- Program 

nauczania religii dla klas V–VIII szkoły podstawowej 

opracowany w Wydawnictwie Jedność 
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Klasa VI j. polski  „NOWE Słowa na start!” „Nowe słowa na start!”. Program 

nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

Marlena Derlukiewicz 

j. angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII, 

Pearson, 

Joanna Stefańska 

matematyka Program nauczania matematyki 

w klasach 4–8 szkoły podstawowej 

Helena Lewicka, Marianna 

Kowalczyk, Anna Drążek 

geografia „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- 

Planeta Nowa.” 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 

biologia „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej. Puls życia.” 

Anna Zdziennicka 

historia „Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły 

podstawowej. Wczoraj i dziś” 

dr Tomasz Maćkowski 

informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

podstawowej. Klasy IV-VI 

Grażyna Koba 

plastyka „Programu nauczania plastyki” 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Beata Mikulik 

muzyka  Program nauczania muzyki 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna 

Jakóbczak-Drążek, Agnieszka 

Sołtysik 

wychowanie 

fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej 

szkoły podstawowej.” 

Krzysztof Warchoł 

zajęcia techniczne 

 

 

 

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć 

technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

L. Łabocki 
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religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość- Program 

nauczania religii dla klas V–VIII szkoły podstawowej 

opracowany w Wydawnictwie Jedność 

 

Klasa VII j. polski „NOWE Słowa na start!” „Nowe słowa na start!”. Program 

nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

 

Marlena Derlukiewicz 

j. angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII Joanna Stefańska 

j. niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka 

obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej  

(klasy 7-8) . Wydawnictwo PWN 

 

I.Nowicka, D.Wieruszewska 

matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w 

klasach 4–8 w szkole podstawowej 

Marta Jucewicz,  

Marcin Karpiński, 

 Jacek Lech 

biologia „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej. Puls życia.” 

Anna Zdziennicka 

chemia „Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia 

Nowej Ery.” 

Teresa Kulawik, Maria Litwin 

fizyka „Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z 

fizyką” 

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa 

Kulawik 

geografia „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta 

Nowa.” 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 

historia  „Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. 

Wczoraj i dziś” 

dr Tomasz Maćkowski 

informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

podstawowej. Klasy VII-VIII 

Grażyna Koba 

plastyka „Programu nauczania plastyki” 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Beata Mikulik 
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muzyka Program nauczania muzyki 

w klasach 4–7 szkoły podstawowej 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna 

Jakóbczak-Drążek, Agnieszka 

Sołtysik 

religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość- 

Program nauczania religii dla klas V–VIII szkoły 

podstawowej opracowany w Wydawnictwie Jedność 

 

wychowanie 

fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej 

szkoły podstawowej.” 

Krzysztof Warchoł 

Klasa VIII 

  

j. polski „NOWE Słowa na start!” „Nowe słowa na start!”. Program 

nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

 

Marlena Derlukiewicz 

j. angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII Joanna Stefańska 

j. niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka 

obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej (klasy7-8). 

Wydawnictwo PWN 

I.Nowicka, D.Wieruszewska 

matematyka „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki 

dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej)”  

Marta Jucewicz,  

Marcin Karpiński, 

 Jacek Lech 

biologia „Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej. Puls życia.” 

Anna Zdziennicka 

chemia „Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia 

Nowej Ery.” 

Teresa Kulawik, Maria Litwin 

fizyka „Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z 

fizyką” 

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa 

Kulawik 
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geografia „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta 

Nowa.” 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 

historia „Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. 

Wczoraj i dziś” 

dr Tomasz Maćkowski 

informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

podstawowej. Klasy VII-VIII 

Grażyna Koba 

wiedza o 

społeczeństwie 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole 

podstawowej. „Dziś i jutro” 

Barbara Furman 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole 

podstawowej. „Żyje i działam bezpiecznie” 

Jarosław Słoma 

wychowanie 

fizyczne 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej 

szkoły podstawowej.” 

Krzysztof Warchoł 

religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość- Program 

nauczania religii dla klas V–VIII szkoły podstawowej 

opracowany w Wydawnictwie Jedność 

 

 

 


