
Programy i  podręczniki do nauczania religii 2019/2020

Szkoły Specjalne

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010
·         GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach
Ojca (A.  Kielar,  ks.  J.  Tomczak)  –  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w
stopniu umiarkowanym i znacznym ; do 31 VIII 2024.

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001
·         AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami
dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla
uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  (zespół  kierowany  przez  Z.
Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami
dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej
dla  uczniów z  upośledzeniem umysłowym w stopniu  lekkim (zespół  kierowany  przez  Z.
Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I
ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i
znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

·         AZ-3h-04/10  (z  27  VII  2004) –  dla  całej  Polski  –  dla  klas  VII-VIII  szkoły
podstawowej  i  I  ponadpodstawowej  dla  uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

·         AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I
ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2024.

·         AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla
uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  (zespół  kierowany  przez  Z.
Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
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* Wraz z opracowanymi do powyższych podręczników kartami pracy dla ucznia oraz
podręcznikami metodycznymi.
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