
Procedura dotycząca wyboru przez nauczyciela podręcznika do danej edukacji                           

oraz tworzenia szkolnego zestawu podręczników 

 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia 

ogólnego prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Nauczyciel, dokonując wyboru podręcznika do kształcenia ogólnego, powinien 

zwrócić szczególną uwagę na to, czy zawiera on usystematyzowaną prezentację 

wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych, na 

interesującym go etapie kształcenia, ujętych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. 

3. W przypadku wyboru podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciel powinien sprawdzić, czy w publikacji zawarto usystematyzowaną 

prezentację  wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu edukacji 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

4. Wybierając podręczniki do historii i geografii, nauczyciele są zobowiązani zwrócić 

uwagę na to, czy podręczniki zawierają treści zgodne z przepisami prawa, w tym 

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. 

5. W przypadku wyboru podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego warto, by 

nauczyciel zweryfikował, czy treści zawarte w podręczniku umożliwiają kształcenie 

umiejętności językowych uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

6. Nauczyciele, przed podaniem do publicznej wiadomości uczniom i ich rodzicom 

tytułu wybranego podręcznika dla danej edukacji, mają obowiązek zbadania 

zgodności treści zawartych w podręczniku z treściami podstawy programowej 

kształcenia ogólnego i treściami wybranego przez siebie programu nauczania. 

7. Badanie zgodności, o którym mowa w punkcie 6. niniejszej procedury, musi przyjąć 

formę pisemną. Wzór arkusza do badania zgodności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej procedury. 

8. Nauczyciel, w formie elektronicznej poprzez sekretariat szkoły, zgłasza dyrektorowi 

wybrany przez siebie podręcznik do danej edukacji, w terminie do 1 czerwca roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym podręcznik będzie obowiązywał. 

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać: imię i nazwisko autora/ów, tytuł, 

wydawnictwo, rok wydania, numer, pod którym dany podręcznik został wpisany do 

zestawu podręczników sporządzonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 

przeprowadzone przez nauczyciela badanie zgodności,  o którym mowa w punkcie 

6. niniejszej procedury. 

9. Podręczniki zgłoszone przez nauczycieli tworzą szkolny zestaw podręczników. 

10. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (do 15 czerwca) zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

11. Szkolny zestaw podręczników obowiązujących od nowego roku szkolnego zostaje 

upubliczniony na stronie  internetowej  szkoły oraz powinien być dostępny w formie 

papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły. 

12. W czasie cyklu edukacyjnego nauczyciel może wystąpić o zmianę podręcznika 

wpisanego do szkolnego zestawu podręczników tylko w wyjątkowych sytuacjach – 

wycofania podręcznika z listy podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji 

Narodowej do użytku bądź zaprzestania drukowania podręcznika. Decyzję                     

w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 


