E‐panel dla dyrektorów szkół podstawowych Jak efektywnie współpracować z organem
prowadzącym w nowej sytuacji prawnej? Odpowiedzi na pytania internautów.
1. Czy dyrektor może złożyć zamówienie na podręczniki do wszystkich przedmiotów u jednego
wydawcy?
Jeśli wydawca może zaproponować szkole ofertę do wszystkich przedmiotów, to jak najbardziej tak.
Taką właśnie ofertę przygotowujemy dla szkoły podstawowej.
2. Do kiedy trzeba zamówić podręczniki, aby dotarły one do szkoły przed 1 września?
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wnioski o dotację
należy złożyć między 15 marca, a 15 września 2015 r. z ewentualną korektą do 25 sierpnia 2015 r.,
natomiast zamówienie – od 1 maja 2015 r.
Im wcześniej, tym lepiej dla obu stron – szkoły i wydawcy. Czekanie z zamówieniem do ostatniej
chwili może narazić kontrahentów na spiętrzenie wysyłek. Korzystniejszym dla szkoły rozwiązaniem
jest kupienie książek nawet przed wakacjami i przechowanie ich np. w bibliotece szkolnej do 1
września.
3. Czy dyrektor musi kierować zapytania do kilku wydawnictw? Czy może zwrócić się tylko do
jednego wydawnictwa, które zaproponuje zespół nauczycieli?
Jeśli zespół nauczycieli jest zgodny co do wyboru oferty jednego wydawcy, to oczywiście dyrektor
może złożyć zamówienie u tego właśnie wydawcy. To bardzo uprości postępowanie:
jedno zamówienie, jedna faktura, jedno rozliczenie.
4. Jaki wpływ będzie miała wysokość dotacji na jakość podręczników?
Patrz: odpowiedź na pytanie 5.
5. Jak to będzie teraz z jakością podręczników, skoro kwota dotacji na wszystkie podręczniki jest tak
mała?
Jako wydawca odpowiadamy za jakość merytoryczną naszych podręczników i zeszytów ćwiczeń.
Robimy wszystko, by ją zachować. Pamiętamy, że Państwa nauczyciele muszą dobrze przygotować
uczniów do sprawdzianu, a potem do gimnazjum.
6. Czy wybór nowych podręczników jest konieczny, skoro nie zmienia się podstawa programowa?
Podręczniki muszą zostać dostosowane do wymogów znowelizowanych przepisów oświatowych,
m.in. nie mogą zawierać ćwiczeń do uzupełniania w książce, odsyłaczy do innych publikacji.
Zapraszamy do pobrania tekstów ustawy i rozporządzenia zamieszczonych w formie plików PDF na
stronie z retransmisją e‐panelu.
7. Kiedy będzie dostępna pełna oferta WSiP dla klas 4?
Patrz: odpowiedź na pytanie 8.

8. Kiedy możliwe będzie zapoznanie się z kompleksową ofertą wydawnictw?
Pełna oferta WSiP będzie dostępna już po Nowym Roku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi
konsultantami edukacyjnymi oraz infolinią.

9. Nauczyciele w mojej szkole (gimnazjum) korzystają z podręczników trzech wydawnictw, które
naszym zdaniem się sprawdziły. Jak praktycznie zmieścić się w dotacji i nie rezygnować ze
sprawdzonych podręczników?
Zanim utrudnimy sobie sposób zamawiania podręczników, zapraszamy nauczycieli z Pani szkoły do
poznania naszej oferty do wszystkich przedmiotów dla gimnazjum. Może dojdą Państwo do
porozumienia i wtedy wszystkie skomplikowane jednak formalności staną się proste.
10. Czy będziemy mogli zamówić łącznie we WSiP książki do 1,2 i 4 klasy?
Tak, nasza oferta pozwoli dyrektorowi zamówić wszystko, co potrzebne do klasy 1, 2 i 4 we WSiP. To
uprości też rozliczenie dotacji.
11. Czy rodzice będą mogli dobrowolnie zakupić ćwiczenia do przedmiotów poza dotacją?
Ustawa o systemie oświaty w brzmieniu nadanym jej przez nowelizację z 30.04.2014 nie może być
interpretowana jako zakazująca korzystania przez uczniów, na zasadach dobrowolności, z nabytych
przez nich innych materiałów dydaktycznych niż te, które wchodzą w skład zestawu ustalanego przez
dyrektora szkoły i kupowanego dla uczniów ze środków publicznych (a także podręczników, o których
mowa w art. 22 cytowanej ustawy, zapewnianych i finansowanych bezpośrednio przez ministra
właściwego do spraw oświaty). Wyposażenie uczniów w dodatkowe materiały dydaktyczne może
nastąpić z inicjatywy nauczyciela lub rodziców (pod warunkiem aprobaty nauczyciela), a ich zakup
może mieć charakter indywidualny lub zorganizowany przez rodziców, również z zastosowaniem
zasady solidarnego pokrycia kosztów takich dodatkowych materiałów wobec uczniów znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej).

