
PROCEDURA WYBORU PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W SP W DZIWNOWIE

Podstawa prawna:
● Art.22a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.
Nr 89, poz. 730)

I. Wybór programu
1. Program nauczania i podręczniki wybieramy na trzyletni etap nauczania.
2. Decyzja o wyborze podejmowana jest w zespołach przedmiotowych.
3. Wskazane jest, aby na danym poziomie wszystkie klasy realizowały ten sam program.
4. Przewodniczący zespołów do końca marca każdego roku przedstawiają deklarację

dotyczącą wyboru programu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

II. Wybór podręczników
1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników do kształcenia

ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

2. Przy wyborze podręczników nauczyciele biorą pod uwagę nie tylko preferowany
przez siebie sposób nauczania, ale również potrzeby uczniów.

3. Na posiedzeniu zespołów przedmiotowych, nauczyciele prowadzący zajęcia z danego
przedmiotu dokonują wyboru podręczników, które będą obowiązywać na danym
etapie edukacyjnym.

4. Informację o wybranych podręcznikach przewodniczący poszczególnych zespołów
przekazują dyrektorowi szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca.

5. W kolejnych latach zestaw podręczników jest aktualizowany.
6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
7. Zestaw podręczników zostaje opublikowany poprzez wywieszenie wykazów

podręczników na tablicy ogłoszeń dla uczniów i rodziców oraz publikację na stronie
internetowej szkoły, zainteresowani rodzice mogą otrzymać zestaw w wersji
papierowej.

8. Zmiana podręcznika podanego do publicznej wiadomości nie może być w żadnym
przypadku wprowadzona w trakcie roku szkolnego.

9. Aby umożliwić uczniom dostęp do używanych podręczników, dyrektor szkoły
organizuje kiermasz, na którym uczniowie mają możliwość indywidualnej wymiany
podręczników.

Procedura obowiązuje od 01.09.2009 r.




