„Zmiany w ustawie o systemie oświaty”
Ustawa z 30.05.2014 wprowadza nowelizację do ustawy o systemie oświaty z 1991 roku.
Ustawa została uchwalona przez Sejm 30.05.2014, weszła w życie na koniec czerwca 2014.
Jest też nazywana dużą ustawą podręcznikową.

 Jak zmiany wpłyną na pracę nauczycieli języków obcych?
Zmiany w zakresie:
- Zasad wyboru programu nauczania i podręczników,
- zakupu podręczników, - formuły wieloletniości podręczników,
- dotacji celowej z budżetu państwa

WYBÓR PROGRAMU NAUCZANIA
1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program
wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do
użytku w danym przedszkolu lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół
nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa
w ust. 1 i 3.
3. Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na określony etap edukacyjny
przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli.
4. Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej przez szkołę.
5. Dyrektor placówki ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z radą pedagogiczną na
temat przedstawionego mu programu nauczania.
6. Wejście w życie ustawy nie skutkuje koniecznością zmian obowiązujących w
przedszkolach i szkołach zestawów programów nauczania, dopuszczonych do użytku przez
dyrektora przedszkola/szkoły na dotychczasowych zasadach.
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WYBÓR PODRĘCZNIKA
Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (Art. 3,
ust. 23)

 Czym jest podręcznik wg ustawodawcy?
Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:
 nie zawiera pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku
odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego
wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia (Art.
22ao),
 ma numer dopuszczenia MEN, potwierdzający zgodność z podstawą programową,
 nie zawiera elementów, czyniących go jednorazowym (naklejki, wycinanki, kody do
zadań on-line),
 nie zawiera opisu sprawdzianu i egzaminów oraz zadań egzaminacyjnych
wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych.
Będzie więc możliwe przekazanie lub odsprzedanie podręcznika przez kolegów ze
starszego rocznika uczniom z roczników młodszych liceum!
Jeden egzemplarz będzie używany przez kilka lat.
Ustawa dotyczy podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w szkołach
publicznych.
Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał uzupełniający lub zastępujący
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną (Art. 3, ust. 24)
Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności (Art.3, ust. 25)

 Czym jest materiał ćwiczeniowy?
To materiał jednoroczny – może zawierać elementy do uzupełnienia długopisem, naklejki,
wycinanki, itp.
Materiałem ćwiczeniowym nie są przybory typu plastelina, bloki, naklejki itp.
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PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA
Zespół nauczycieli danego przedmiotu proponuje jeden podręcznik, który będzie stosowany
we wszystkich klasach danego rocznika.
Dyrektor zatwierdza dany tytuł po konsultacjach z radą pedagogiczną i radą rodziców.
W przypadku braku porozumienia między nauczycielami danego przedmiotu decydujący
głos ma dyrektor .

 Procedura wyboru podręcznika – język obcy nowożytny
 W przypadku języków obcych nowożytnych nauczyciele danego języka mają
możliwość zaproponowania kilku różnych podręczników pod warunkiem, że
uczniowie są na różnym etapie zaawansowania. Dotyczy to klas IV-VI szkoły
podstawowej, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wiadomo, że
uczniowie prezentują różny poziom w różnych klasach są różne ścieżki edukacyjne
w różnych klasach, inna ilość godzin danego języka itp.
 Podstawa programowa zakłada również indywidualizację – dostosowanie
programu podręcznika, do poziomu i możliwości uczniów.
 Podręcznik lub materiał edukacyjny wybiera się na co najmniej 3 lata (jest to
związane z dotacją). Materiał ćwiczeniowy można wybrać tylko na dany rok na
materiał ćwiczeniowy dotacja jest coroczna.

 Czy można zrezygnować z podręcznika i zastąpić go materiałem
edukacyjnym?
Zgodnie z ustawą nauczyciel może zastąpić podręcznik materiałem edukacyjnym, pod
warunkiem, że będzie on używany przez co najmniej 3 lata.
Na zakup materiału edukacyjnego szkoła również otrzyma dotację.

 Czy materiał edukacyjny powinien mieć numer dopuszczenia MEN?

NIE !!!
Obowiązkowi uzyskania numeru dopuszczenia men podlegają tylko podręczniki.
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 Dotacja celowa:
(Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (Art. 22ac)
Dotyczy uczniów: szkół podstawowych i gimnazjów. Nie dotyczy szkół ponadgimnazjalnych!
 Klasy I-III szkoły podstawowej:
Podręcznik do kształcenia zintegrowanego zapewnia ministerstwo.
Na podręcznik do języka obcego – dotacja 25 zł (24,75 zł – kwota dotacji pomniejszona o
koszty obsługi zlecenia = 1% dotacji).
Na materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów (w tym do języka obcego) – 50 zł
(49,50 zł).
Nie ma ściśle określonej kwoty przeznaczonej na materiał ćwiczeniowy z języka obcego.
Kwota 25 zł jest przeznaczona WYŁĄCZNIE na podręcznik!
 Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
Kwota dotacji na zakup podręczników (w tym na podręcznik do języka obcego) – 140 zł
(138,60 zł)
Kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe (w tym na ćwiczenia do języka obcego) – 25 zł
(24,75 zł)
Kwota przeznaczona na zakup podręcznika i materiału ćwiczeniowego z języka obcego jest
indywidualną decyzją szkoły.
 Klasy I–III gimnazjum:
Kwota dotacji na zakup podręczników (w tym na podręcznik do języka obcego) – 250 zł
(247,50 zł)
Kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe (w tym na ćwiczenia do języka obcego) – 25 zł
(24,75 zł)
Kwota przeznaczona na zakup podręcznika i materiału ćwiczeniowego z języka obcego jest
indywidualną decyzją szkoły.
DOTACJA NA PODRĘCZNIKI LUB MATERIAŁY EDUKACYJNE – PRZYZNAWANA CO 3 LATA
DOTACJA NA MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – PRZYZNAWANA COROCZNIE
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 Uruchomienie dotacji

 Jak wygląda procedura zakupu podręczników?
Dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego informację o planowanej liczbie uczniów
i wniosek o udzielenie dotacji.
Po otrzymaniu pieniędzy dyrektor dokonuje zakupu.
Na podstawie faktur dyrektor rozlicza się z organem prowadzącym z wydanych pieniędzy.

 Czy koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych może przekroczyć kwotę dotacji?

TAK!
Dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego podjąć taką decyzję. Różnicę między
kosztem zakupu a kwotą dotacji pokrywa organ prowadzący.

NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZWRÓCIĆ
PODRĘCZNIKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, KTÓRA WE WRZEŚNIU WYPOŻYCZY JE
NASTĘPNYM UCZNIOM.
USTAWA PRZEWIDUJE, ŻE DYREKTOR BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ OD RODZICÓW ZWROTU
KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA!
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Dotacja w praktyce – języki obce

Szkoła podstawowa

Gimnazjum
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Wydawcy i księgarze mają ZAKAZ OFEROWANIA KORZYŚCI:
 oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek
korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru
określonych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub
dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, przeznaczonymi dla ucznia.
 Wydawnictwo nie może więc przekazywać nauczycielom darmowych egzemplarzy
podręczników!

 Kto odpowiada więc za wyposażenie nauczyciela w niezbędne pomoce?
Wg ustawodawcy jest to obowiązek organu prowadzącego szkołę – musi on wyposażyć
szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędne do pełnej realizacji programów, do
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Dziękujemy za uwagę!
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