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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

2022/2023 

 

OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

SPL – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

PN – program nauczania 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W LUBAWIE 

 

I. religia 

II. edukacja wczesnoszkolna 

III. język polski 

IV. język angielski 

V. muzyka 

VI. plastyka 

VII. historia 

VIII. przyroda 

IX. matematyka 

X. informatyka 

XI. technika 

XII. wychowanie fizyczne 

XIII. zajęcia sportowe 

XIV. wychowanie do życia w rodzinie 

XV. logopedia  

XVI. język niemiecki 

XVII. wiedza o społeczeństwie 

XVIII. geografia 

XIX. biologia 

XX. chemia 

XXI. fizyka 

XXII. edukacja dla bezpieczeństwa 

XXIII. zajęcia z wychowawcą 

XXIV. doradztwo zawodowe 
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

 

Lp. Przedmiot Numer ewidencyjny 
szkolnego zestawu 

Tytuł 

1. religia (I-III) I/SPL/PN/I Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem 

 religia (kl. IV) I/SPL/PN/II Odkrywamy tajemnice Bożego świata 

 religia (V-VII) I/SPL/PN/III Bóg kocha i zbawia człowieka 

 religia (VIII) I/SPL/PN/IV Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin 

2. edukacja wczesnoszkolna II/SPL/PN Elementarz odkrywców. Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – 
edukacji wczesnoszkolnej 

3. język polski (IV-VIII) III/SPL/PN Nowe Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego  
dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

4. język angielski IV/SPL/PN/I Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawa 
programową z dnia 14.02.2017 r. 

 język angielski IV/SPL/PN/II Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą 
programową z dnia 14.02.2017 r. 

5. muzyka V/SPL/PN Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Seria Lekcja muzyki 

6. plastyka VI/SPL/PN Do dzieła! Program nauczania plastyki w kl. IV-VII szkoły podstawowej 

7. historia VII/SPL/PN Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej 

8. przyroda VIII/SPL/PN Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej  
Tajemnice przyrody 

9. matematyka IX/SPL/PN Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego  
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

10. informatyka X/SPL/PN Program nauczania informatyki w kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

11. technika XI/SPL/PN Jak to działa? Program nauczania techniki w  szkole podstawowej 

12. wychowanie fizyczne  
(kl. IV-VII) 

XII/SPL/PN/I Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej 

 wychowanie fizyczne  
(kl. VIII) 

XII/SPL/PN/II Wartości i aktualizacje.  
Autorski program nauczania wychowania fizycznego 

13. zajęcia sportowe  
(kl. IV-VIII) 

XIII/SP/PN Program szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11-13 lat – 
etap ukierunkowany i dla dzieci 14-15 lat – przygotowanie podstawowe 
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14. wychowanie do życia w 
rodzinie (kl. IV) 

XIV/SPL/PN/I Wędrując ku dorosłości. Wychowanie dożycia w rodzinie.  
Program nauczania dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej 

 wychowani do życia w rodzinie 
(kl. V) 

XIV/SPL/PN/II Wędrując ku dorosłości. Wychowanie dożycia w rodzinie.  
Program nauczania dla uczniów kl. V szkoły podstawowej 

 wychowanie do życia w 
rodzinie (kl. VI) 

XIV/SPL/PN/III Wędrując ku dorosłości. Wychowanie dożycia w rodzinie.  
Program nauczania dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej 

 wychowanie do życia w 
rodzinie (kl. VII) 

XIV/SPL/PN/IV Wędrując ku dorosłości. Wychowanie dożycia w rodzinie.  
Program nauczania dla uczniów kl. VII szkoły podstawowej 

 wychowanie do życia w 
rodzinie (kl. VIII) 

XIV/SPL/PN/V Wędrując ku dorosłości. Wychowanie dożycia w rodzinie.  
Program nauczania dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej 

15. zajęcia logopedyczne XV/SPL/PN Nowe Mówię poprawnie.  
Program zajęć logopedycznych dla uczniów szkoły podstawowej 

16. język niemiecki (kl. VII-VIII) XVI/SPL/PN Program nauczania języka niemieckiego dla II etapu edukacyjnego  
(szkoła podstawowa kl. VII i VIII) 

17. wiedza o społeczeństwie XVII/SPL/PN Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro 

18. geografia XVIII/SPL/PN Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Planeta Nowa 

19. biologia XIX/SPL/PN Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej - Puls życia 

20. chemia  XX/SPL/PN Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery 

21. fizyka XXI/SPL/PN Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką 

22. edukacja dla bezpieczeństwa XXII/SPL/PN Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 

23. zajęcia z wychowawcą --- --- 

24. doradztwo zawodowe XXIII/SPL/PN Program nauczania Kariera na maksa 

 

 

 


