Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:zse_debica@wp.pl
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Zarządzenie nr 17/2015/16
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie procedury dopuszczenia do użytku
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy podręczników i innych materiałów
edukacyjnych
Na podstawie art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia
2015.12.21 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2014.909 z dnia 2014.07.09).
Zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się w Zespole Szkół Ekonomicznych

im. Janusza Korczaka w Dębicy procedurę

dopuszczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych.
§2
Procedura dopuszczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Wniosek o wpisanie do szkolnego zestawu podręczników stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia dyrektora szkoły
nr 17/2015/16 z dnia 14.04.2016 r.

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PODRĘCZNIKÓW
I INNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2014.909 z dnia 2014.07.09).

1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych przedstawiają do
15 maja dyrektorowi szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do
danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy;
2) materiałów ćwiczeniowych.
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) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia:
podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia
ogólnego;
3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie;
4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
3. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,
uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.
4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub
materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym
- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:
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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.
6. Dyrektor szkoły corocznie nie później, niż do końca zajęć dydaktycznych, podaje do
publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały
ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.
7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do procedury.

3z5

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:zse_debica@wp.pl
_________________________________________________________________________________

Dębica, ...................... 2016 r.

Załącznik nr 2
do zarządzenia dyrektora szkoły
nr 17/2015/16 z dnia 14.04.2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im Janusza Korczaka w Dębicy
WNIOSEK
Zgodnie z zapisami art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156
z dnia 2015.12.21) proponuję/proponujemy1 wpisanie do szkolnego zestawu podręczników na rok
szkolny

2015/2016

poniższego

podręcznika/

podręczników

1)

materiału

edukacyjnego/materiałów edukacyjnych1) dla: technikum w zakresie kształcenia ogólnego lub dla
zawodu:

Tytuł
podręcznika/Materał
u edukacyjnego
(w pełnym
brzmieniu)

Materiał edukacyjny

L.p
.

Przedmio
t
(w
pełnym
brzmieniu
)

Podręcznik

Kierunek kształcenia (w przypadku kształcenia zawodowego): ...........................................................................................

(odpowiedni
e
oznacz X)

Autorzy
(pełne imię
i nazwisko
autora,
w przypadk
u
współautorrów pełne
imiona i
nazwiska
kolejnych
autorów
oddzielone
przecinkiem
)

Wydawnictw
o
(pełna
aktualna
nazwa)

Aktualny
numer
dopuszczenia
MEN
(wymagany
dla
podręcznikó
w)

Oddział /y
(oznaczeni
e oddziału,
klasa)

1)

2)

3)

4)

5)
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6)

7)

Ilekroć jest mowa o:
podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
1)

niepotrzebne skreślić

Podpis czytelny nauczyciela/podpisy czytelne nauczycieli:
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