
Zarządzenie nr 5/2017 
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 

z dnia 30 maja 2017 r.  
 
 
w sprawie:   modyfikacji procedury wdrożenia  wyboru podręczników 
 
 
 
 Na podstawie art. 22a ust. Z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 60) 

 
 

§ 1 
 

W Procedurze wyboru przez nauczycieli podręcznika oraz tworzenia szkolnego 
zestawu podręczników w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku  

z dnia 10 maja 2013 r. 
wprowadza się następujące zmiany 

 
 

1. W pkt. 1,2,3 słowo „nauczyciel” zastępuje się słowem „nauczyciele” 
    oraz słowo „ma” zastępuje się słowem „ mają” 
 
2. W pkt. 5 słowo „technikum” zastępuje się słowem „Technikum nr 4 im. Henryka    
    Sławika” oraz zwrot „zasadniczej szkoły zawodowej” zastępuje się zwrotem    
   „Branżowej Szkoły I Stopnia im. Henryka Sławika” 
 
3. W pkt. 8 słowo „do 15 czerwca” zastępuje się słowem „do 15 lipca” 
 
 

§ 2 
 
Nadzór nad zarządzeniem będę sprawował osobiście. 
 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik   do Zarządzenia Nr 3/2013 
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  

z dnia 10  maja 2013r. 
po modyfikacji z dnia 30.maja 2017 r. 

 

 

PROCEDURA  WYBORU PRZEZ NAUCZYCIELA PODRĘCZNIKA ORAZ 
TWORZENIA SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW 

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 
 
 

1. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących mają prawo wyboru podręcznika 
spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do 
odpowiedniego wykazu podręczników prowadzonego przez MEN, przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego.  

2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w przypadku braku podręcznika mają prawo 
wyboru literatury fachowej, zawartej w publikacjach książkowych lub fragmentach 
tych publikacji, wydanych w formie papierowej bądź elektronicznej. 

3. Nauczyciele dokonując wyboru podręcznika mają obowiązek zbadania zgodności 
treści zawartych w podręczniku z treściami podstawy programowej kształcenia 
ogólnego lub w danym zawodzie i treściami wybranego przez siebie programu 
nauczania. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają podręczniki, o których mowa 
w pkt 1 i 2 za pośrednictwem Zespołów Przedmiotowych. 

5. Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych organizują zebrania nauczycieli w celu 
dokonania wyboru podręczników z poszczególnych przedmiotów, dla poszczególnych 
poziomów kształcenia - osobno dla Technikum nr 4 im. Henryka Sławika  
i  Branżowej Szkoły I Stopnia im. Henryka Sławika. 

6. Podczas posiedzenia, o którym mowa w pkt.5 nauczyciele dokonują badania 
zgodności, o którym mowa w pkt.3 niniejszej procedury. Badanie zgodności musi 
przyjąć formę pisemną. Wzór arkusza do badania zgodności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej procedury. 

7. Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych w formie elektronicznej na adres 
zsbrybnik@gmail.com i pisemnej zgłasza dyrektorowi wybrane przez Komisję 
podręczniki (załącznik nr 1) w terminie do 10 czerwca roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym podręczniki będą obowiązywały. 

8. Podręczniki zgłoszone przez nauczycieli tworzą Szkolny Zestaw Podręczników. 
9. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (do 10 lipca) zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 
10. Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących od nowego roku szkolnego zostaje 

upubliczniony na stronie internetowej szkoły oraz jest dostępny w formie papierowej 
do wglądu w sekretariacie szkoły. 



11. W czasie cyklu edukacyjnego, w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może 
wystąpić o zmianę podręcznika wpisanego do Szkolnego Zestawu Podręczników. 
Decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.  

 
 
Procedura obowiązuje od 30 maja 2017 r.  
 
 

Załącznik nr 1  do procedury dotyczącej wyboru podręcznika 
 

ARKUSZ WYBORU PODRĘCZNIKA: 
Przedmiot: 
 
Klasa: 

Nauczyciel/nauczyciele: 

Autorzy podręcznika: 
 
 

Wydawnictwo: 

Tytuł:  
 
 

Numer dopuszczenia na liście MEN*:  

*www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/dopuszczone_lista1.php 
UWAGA: 
W przypadku wybrania literatury, która nie jest podręcznikiem wg listy dopuszczenia MEN wpisujemy  brak 
podręcznika (dot. przedmiotów zawodowych) 

1 Czy treści podręcznika są aktualne? Tak Nie Nie w pełni 
Komentarz: 
 
2 Czy podręcznik nie zawiera błędów 

merytorycznych? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
3 Czy podręcznik wypełniają treści 

zgodne z podstawą programową? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
4 Czy zamieszczone ćwiczenia 

umożliwiają realizację podstawy 
programowej? 

Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
5 Czy podręcznik zawiera treści 

wykraczające poza podstawę 
programową? 

Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
6 Czy podręcznik wspiera realizację 

Szkolnego Programu Wychowawczego 
i Szkolnego Programu Profilaktyki? 

Tak Nie Nie w pełni 



Komentarz: 
 
7 Czy prezentowane treści są 

uporządkowane? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
8 Czy podręcznik zawiera systematyczne 

powtórzenie materiału? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
9 Czy polecenia są zrozumiałe dla 

uczniów? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
10 Czy tematy i zadania cechuje 

różnorodność, odpowiadają potrzebom 
indywidualnym uczniów? 

Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
11 Czy ilustracje, tabele, diagramy itp. są 

dla ucznia czytelne i zrozumiałe? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
12* Czy podręcznik zawiera dobrze 

dobrane słownictwo i przedstawia 
sposoby jego utrwalania? 

Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
13* Czy zawiera ćwiczenia z wymowy? Tak Nie Nie w pełni 
Komentarz: 
 
14* Czy zawiera jasno sprecyzowane 

objaśnienie zasad gramatycznych wraz 
z odpowiednimi ćwiczeniami? 

Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
15* Czy zawiera ćwiczenia do nauki 

czytania? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
16* Czy zawiera ćwiczenia do nauki 

pisania? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
17* Czy zawiera ćwiczenia do nauki 

słuchania? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
18* Czy zawiera ćwiczenia do nauki Tak Nie Nie w pełni 



mówienia? 
Komentarz: 
 
19* Czy zawiera krótkie i długie teksty do 

czytania? 
Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz: 
 
20* Czy zawiera ćwiczenia ze słownikiem? Tak Nie Nie w pełni 
Komentarz: 
 
21* Czy zawiera gry, zabawy i piosenki? Tak Nie Nie w pełni 
Komentarz: 
 
22 Dodatkowe materiały dołączone do 

podręcznika  
Tak Nie 

 Zeszyt ćwiczeń   
 Płyta   
 Materiały multimedialne   
 Karty pracy   
 Testy    
 Mapy    
 Inne    
 
Pytania 12-21 z * dotyczą wyłącznie podręczników do nauki języków obcych.  

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Stwierdzam zgodność treści zawartych w  ww. podręczniku z treściami  podstawy 

programowej kształcenia ogólnego /podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie/* 
i treściami wybranego przez siebie podręcznika 
 
 

             Data i czytelny podpis  
 
 
 

………………………………………… 
 
 
………………………………………….. 
 
 
………………………………………….. 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić. 



 


