Załącznik do
Zarządzenia Nr 57/2017
z dnia 29.11.2017r
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA,
MATERIAŁU EDUKACYJNEGO
LUB ĆWICZENIOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U z 2016r poz. 1943
z późn.zm.)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Celem procedury jest:
1) ustalenie zasad wyboru podręcznika, materiału edukacyjnego lub
ćwiczeniowego oraz włączenie go do Szkolnego zestawu
podręczników;
2) określenie zadań dyrektora i nauczycieli;
2. Ilekroć we procedurze jest mowa o:
1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do
użytku szkolnego.
2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący
lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizacje programu
nauczania, mający postać papierowa lub elektroniczną;
3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał
przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i
umiejętności (np. zeszyt ćwiczeń czy zbiór zadań)
4) zespole nauczycieli – należy przez to rozumieć:
a) w klasach I – III oznacza nauczycieli prowadzących nauczanie w
klasach I – III,
b) w klasach IV – VIII oznacza nauczycieli prowadzących nauczanie
danych zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII
c) w sytuacji, gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzi w szkole tylko
jeden nauczyciel (np. muzyka), to podejmuje on działania, o
których mowa w dalszej części procedury, takie same jak zespół
nauczycieli.
ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI (NAUCZYCIELA)
§2
1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I – III oraz zespół
nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach
IV – VIII, przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1) w klasach I – III
a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć z
zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i
społecznej,
b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć z
zakresu danego języka obcego nowożytnego,
c) materiałów ćwiczeniowych, zastrzeżeniem by łączny koszt zakupu
materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej
określonej w odrębnych przepisach;

2) w klasach IV – VIII:
a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajec
edukacyjnych,
b) materiałów ćwiczeniowych, zastrzeżeniem by łączny koszt zakupu
materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej
określonej w odrębnych przepisach;
2. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję
więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie biorąc pod
uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych;
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem
specjalnym.
§3
1. Zespołu nauczycieli maja prawo wyboru podręcznika spośród
dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników
przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Zespół nauczycieli w formie elektronicznej i papierowej przedstawia
dyrektorowi szkoły prepozycje wybranego podręcznika, materiału
edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego w terminie do dnia 01 czerwca
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym podręcznik będzie
obowiązywał. Wzór wniosku – załącznik nr 1.
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
§4
1. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w
przypadku porozumienia w zespole nauczycieli, ustala:
1) zestaw podręczników lab materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w
danym roku szkolnym po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
(uchwała opiniująca) i rady rodziców (uchwała opiniująca).
2. Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, dyrektor szkoły ustala do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
3. Podanie do publicznej wiadomości Szkolnego zestawu podręczników lub
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych odbywa się
poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców;
2) zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,

3) zamieszczenie w BIP
§5
1. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie w
klasach I – III oraz zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie danych
zajęć edukacyjnych IV – VIII może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości
zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także
materiały ćwiczeniowe.
POSATANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
edukacyjnego, określonych w ramowych planach nauczania.
2. Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym
dopuszcza dyrektor szkoły w formie zarządzenia.

