
 
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 
OBOWIĄZUJĄCY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. SZYMONA SZYMONOWICA                                     
W ZAMOŚCIU 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

KLASA I 
 

PRZEDMIOT NUMER I NAZWA PROGRAMU 
Edukacja wczesnoszkolna 

 
SP6/1/I  -  „Oto ja” Program nauczania                                 

ed. wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów 

indywidualizacji kształcenia  

Język angielski 

 
SP6/2/I - Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. 

Program nauczania j. angielskiego do edukacji 

wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny klasy I - III szkoły    

podstawowej 

Religia SP6/3/I - ”W drodze do wieczernika”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej  

 

 
KLASA II 

 
PRZEDMIOT NUMER I NAZWA PROGRAMU 

Edukacja wczesnoszkolna 

 
SP6/1/II Doświadczamy świata 

 
Zajęcia komputerowe SP6/1a/II Doświadczamy świata 

 

Język angielski SP6/2/II - Program nauczania dla klas I – III szkoły 

podstawowej - I etap edukacyjny. Język angielski                      

w zintegrowanym nauczaniu początkowym 

Religia 

 
SP6/3/II -  „W drodze do Wieczernika”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej  

 
 

KLASA III 
 

PRZEDMIOT NUMER I NAZWA PROGRAMU 
Edukacja wczesnoszkolna 

 
SP6/1/III Doświadczamy świata 

 
Zajęcia komputerowe SP6/1a/III Doświadczamy świata 

 

Język angielski SP6/2/III - Program nauczania dla klas I –III szkoły 

podstawowej I etap edukacyjny. Język angielski                     

w zintegrowanym nauczaniu początkowym 

 
Religia 

 
SP6/3/III -  „W drodze do Wieczernika”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej  

 
 



 
 

KLASA IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język polski 

 
SP6/1/IV - „Nowe słowa na start”. Program nauczania 

ogólnego języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły 

podstawowej 

Matematyka 

 
SP6/2/IV - „Matematyka z kluczem”. Program nauczania  

matematyki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej 

Historia 

 

SP6/3/IV - „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii                

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej 

Przyroda 

 
SP6/4/IV -  „Tajemnice przyrody”. Program nauczania 

przyrody w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

Język angielski 

 
SP6/5/IV -„Junior Explorer”. Program nauczania języka 

angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII 

szkoły podstawowej 

Plastyka 

 
SP6/6/IV - „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki                       

w klasach IV – VII szkoły podstawowej 

Muzyka 

 
SP6/7/IV - „ Lekcja muzyki”. Program nauczania ogólnego 

muzyki w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej   

Technika 

 
SP6/8/IV - „Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego 

techniki w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Informatyka 

 

SP6/9/IV - „Lubię to!”. Program nauczania z informatyki               

dla klasy IV szkoły podstawowej 

Wychowanie  fizyczne 

 

SP6/10/IV – Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioletniej szkoły podstawowej  

Religia SP6/11/IV „Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej 

Wychowanie do życia                   

w rodzinie 

SP6/12/IV „ Wędrując ku dorosłości” 



                                                        KLASA V 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język polski 

 
SP6/1/V - „Teraz polski!”. Program nauczania ogólnego 

języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej 

Matematyka 

 
SP6/2/V - „Matematyka z kluczem”. Program nauczania  

matematyki w szkole podstawowej 

Historia 

i społeczeństwo 

 

SP6/3/V - „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa  w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej 

Przyroda 

 
SP6/4/V - „Tajemnice przyrody”. Program nauczania 

przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Język angielski 

 
SP6/5/V - „World Explorer”. Program nauczania języka 

angielskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej 

Plastyka 

 
SP6/6/V - „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki                       

w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Muzyka 

 
SP6/7/V - Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 

IV – VI  szkoły podstawowej  

Zajęcia techniczne 

 
SP6/8/V - „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego 

techniki w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Zajęcia komputerowe 

 

SP6/9/V - „Lubię to!”. Program nauczania do zajęć 

komputerowych dla szkoły podstawowej 

Wychowanie  fizyczne 

 

SP6/10/V – Program nauczania wychowania fizycznego          

dla II etapu edukacyjnego ,,Zdrowie-Sport-Rekreacja”  

Religia SP6/11/V - „Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej 

Wychowanie do życia                   

w rodzinie 

SP6/12/V - „Wędrując ku dorosłości” 



 
KLASA VI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język polski 

 
SP6/1/VI - „Teraz polski!”. Program nauczania ogólnego 

języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej 

Matematyka 

 
SP6/2/VI - „Matematyka z kluczem”. Program nauczania  

matematyki w szkole podstawowej 

Historia 

i społeczeństwo 

 

SP6/3/VI-  „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa  w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej 

Przyroda 

 
SP6/4/VI-  „Tajemnice przyrody”. Program nauczania 

przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Język angielski 

 
SP6/5/VI-  „World Explorer”. Program nauczania języka 

angielskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej 

Plastyka 

 
SP6/6/VI-  „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki                       

w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Muzyka SP6/7/VI - Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 

IV – VI  szkoły podstawowej  

Zajęcia techniczne 

 
SP6/8/V- „Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego 

techniki w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

Zajęcia komputerowe 

 

SP6/9/VI- „Lubię to!”. Program nauczania do zajęć 

komputerowych dla szkoły podstawowej 

Wychowanie  fizyczne 

 

SP6/10/VI – Program nauczania wychowania fizycznego 

dla II etapu edukacyjnego ,,Zdrowie-Sport-Rekreacja”  

Religia SP6/11/VI -„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej 

Wychowanie do życia                   

w rodzinie 

SP6/12/VI -  „ Wędrując ku dorosłości” 



 
KLASA VII 

 
 
 
 
 

   

Język polski 

 
SP6/1/VII - „Nowe słowa na start!”. Program nauczania 

ogólnego języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły 

podstawowej 

Matematyka 

 
SP6/2/VII -„Matematyka z kluczem”. Program nauczania  

matematyki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej   

Historia 

 
SP6/3/VII „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii                

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej 

Biologia 

 
SP6/4/VII – „Puls życia”. Program nauczania biologii                    

w klasach V- VIII w szkole podstawowej 

Geografia SP6/5/VII – „Planeta nowa”. Program nauczania geografii 

klasa VII 

Fizyka SP6/6/VII – „Spotkanie z fizyką”. Program nauczania 

fizyki w klasie VII szkoły podstawowej 

Chemia SP6/7/VII – „Chemia nowej ery”. Program nauczania 

chemii w szkole podstawowej  

Język angielski 

 
SP6/8/VII -„Teen Explorer”. Program nauczania języka 

angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII 

szkoły podstawowej 

Język niemiecki SP6/9/VII – Program nauczania języka niemieckiego jako 

drugiego języka obcego w szkole podstawowej 

Plastyka 

 
SP6/10/VII - „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki                       

w klasach IV – VII szkoły podstawowej 

Muzyka SP6/11/VII - „ Lekcja muzyki”. Program nauczania 

ogólnego muzyki w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej   

Informatyka 

 

SP6/12/VII „Lubię to!”. Program nauczania z  informatyki 

dla szkoły podstawowej 

Wychowanie  fizyczne 

 

SP6/13/VII -  Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioletniej szkoły podstawowej 

Religia SP6/14/VII „Pójdźmy za Jezusem Chrystusem”. Program 

nauczania religii rzymskokatolickiej 

Wychowanie do życia                   

w rodzinie 

SP6/15/VII  „ Wędrując ku dorosłości” 

Doradztwo zawodowe SP6/16/VII Program doradztwa zawodowego dla szkoły 

podstawowej 


