
Szkolny Zestaw Programów Nauczania 
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I na cykl trzyletni, w klasach IV na cykl 

pięcioletni, w klasach VII na cykl 2-letni 
 oraz w oddziale przedszkolnym 

Zajęcia 
edukacyjne 

Tytuł, autor 
Nr  programu w Szkolnym 

Zestawie 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 Program nauczania – uczenia się dla I 
etapu kształcenia – edukacji wczesnej 
„Elementarz odkrywców” 

 T. Janicka-Panek 

SP6/1c/ed.wcz. 

religia 

 „W drodze do Wieczernika” (I etap 
edukacji) 

SP6/2/rel. 

 „Poznaję Boga i w Niego wierzę” 
(II etap edukacji) 

 Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 

SP6/2a/rel. 

 „Kocham dobrego Boga”, 

wprowadzenie w życie religijne 

(oddział przedszkolny) 

 Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

SP6/2c/rel. 

 „Pójść za Jezusem Chrystusem” – 

program nauczania religii w klasach 

VII-VIII 

 Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

SP6/2d/rel. 

etyka 

 „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy 

program nauczania etyki na II, III, IV 

poziomie edukacyjnym 

 A. Ziemska, Ł. Malinowski 

SP6/3/et. 

 Chcemy być lepsi 

  Marek Gorczyk 
SP6/3a/et. 

język polski 

 Program nauczania języka polskiego 
w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Słowa 
z uśmiechem”, „Myśli i słowa” 

 Ewa Horwath, Anita Żegleń, Ewa Nowak  
SP6/4/j.pol. 

 Program nauczania j. polskiego w klasach 
7-8 szkoły podstawowej „Myśli i słowa” 

 Ewa Nowak 
SP6/4b/j.pol. 



historia  

 Historia. Szkoła podstawowa  klasy 4-8  

 Anita Plumińska-Mieloch SP6/5b/his. 

język angielski 
 

 Język angielski w nauczaniu 
zintegrowanym. Program nauczania  
języka angielskiego do edukacji 
wczesnoszkolnej I etap edukacyjny: 
klasy I-III szkoły podstawowej 

 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata 
Szulc-Kurpaska 

SP6/6/j. ang. 

 Program nauczania języka angielskiego 
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

 Melanie Ellis, Anna Rak SP6/6c/j. ang. 

 Język angielski w wychowaniu 
przedszkolnym. Program nauczania dla 
3,4,5 i 6-latków 

 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata 
Szulc-Kurpaska 

SP6/6b/j. ang. 

matematyka 

 

 Matematyka z plusem. Program 
nauczania matematyki w klasach 4-8 w 
szkole podstawowej 

 Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, 
Jacek Lech 

SP6/7a/mat. 

przyroda 

 Tajemnice przyrody. Program 
nauczania przyrody w klasie IV szkoły 
podstawowej 

 Jolanta Golanko 
 

SP6/8a/przyr. 

muzyka 

 Program nauczania muzyki w szkole 
podstawowej „Lekcja muzyki”  

 Monika Gromek, Grażyna Kilbach 
SP6/9a/muz. 

plastyka 

 Program nauczania plastyki w klasach 
4-7 szkoły podstawowej  

 Beata Mikulik SP6/10a/plast. 

technika 
 Program nauczania techniki w szkole 

podstawowej. Jak to działa? 

 Lech Łabęcki, Marta Łabęcka 
SP6/11a/tech. 

informatyka 

  Program nauczania. Teraz bajty.  
Informatyka dla szkoły podstawowej 
klasy IV-VI; VII-VIII. 

 Grażyna Koba 
SP6/12a/inf. 



wychowanie 
fizyczne 

 Program nauczania wychowania 
fizycznego dla ośmioklasowej szkoły 
podstawowej 

 Krzysztof Warchoł 

SP6/13b/wych.fiz. 

wychowanie do 
życia w rodzinie 

 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie 
do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-
VIII szkoły podstawowej  

 T. Król 

SP6/14a/wdż 

tańce 

 Kształcenie i wychowanie przez taniec 

 Jacek  Jelinek 
SP6/15a/tan./w. 

 Program własny zajęć tanecznych dla 
klas 4-8 

 Marta Zgiet 
SP6/15b/tan./w. 

wychowanie 
przedszkolne 

 Plac zabaw. Program wychowania 
przedszkolnego 

 Ewa Janus 
SP6/17b/wych.przed. 

fizyka 
 Program nauczania fizyki w szkole 

podstawowej „Spotkania z fizyką” 

 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik 
SP6/18/fiz. 

chemia 
 Program nauczania chemii w szkole 

podstawowej. 

 Teresa Kulawik, Maria Litwin 
SP6/19/chem. 

biologia 
 Program nauczania biologii w klasach 

5-8 szkoły podstawowej. Puls życia. 

 Anna Zdziennicka  
SP6/20/biol. 

geografia 
 Program nauczania geografii dla szkoły 

podstawowej. Planeta Nowa. 

 Ewa Tuz, Barbara Dziedzic 
SP6/21/geo. 

język hiszpański 

 Program nauczania języka 
hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów 
VII i VIII klas szkoły podstawowej 

 Karolina Hadło, Katarzyna Palonka 

SP6/22a/j.hisz. 

język niemiecki 

 Program nauczania języka 
niemieckiego w szkole podstawowej 
jako drugiego języka obcego 
nowożytnego 

 Anna Jaroszewska 

SP6/24/j.niem. 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 Program nauczania edukacji dla 
bezpieczeństwa dla szkoły 
podstawowej 

 Jarosław Słoma 

SP6/23/ed.dla bez. 

wiedza o 
społeczeństwie 

 Program nauczania wiedzy o 
społeczeństwie w szkole podstawowej 
„Dziś i jutro” 

 Barbara Furman 

SP6/25/w. o społ. 

doradztwo 
zawodowe 

 Program grupowych zajęć związanych 
z doradztwem zawodowym dla klas 
VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. 
Romualda Traugutta 

 Ewelina Semczuk-Miśko 

SP6/26/d. zaw./w. 



zajęcia 
kształtujące 
kreatywność 

 Porządek i przyroda. Lekcje twórczości 

 Krzysztof Szmidt, Barbara Rakowiecka, 
Kazimierz Okraszewski 

SP6/27/zaj.ksz.kreat. 

 Program edukacyjny kształtujący 
kreatywność „Twórcze poszukiwania 
dla klasy VI” 

 Katarzyna Błaszczak 

SP6/27a/zaj.ksz.kreat./w 

 


