
Odpowiedzi na pytania zadane podczas e-panelu 4 grudnia: 

 

Jak efektywnie współpracować z organem 
prowadzącym w nowej sytuacji prawnej? 
 

1. Czy musimy wybierać nowe podręczniki, 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 wydawcy. Zapraszamy 
do pobrania tekstów ustawy i rozporządzenia zamieszczonych w formie plików PDF na stronie 
z retransmisją e‐panelu oraz na stronie www.wsip.pl/dyrektorzy. 

 
2. Czy można łączyć podręczniki z różnych wydawnictw? Np. podręcznik z jednego wydawnictwa 

a ćwiczenia z innego? 
 

Zapraszamy do naszej oferty, w której proponujemy podręczniki i zeszyty ćwiczeń do wszystkich 
przedmiotów, w ramach przedmiotów mamy tez różne propozycje, zatem zanim skomplikujemy sobie takie 
zamówienie zapraszamy nauczycieli do poznania naszej oferty - do wszystkich przedmiotów dla 
gimnazjum. Najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy dojdziecie Państwo do porozumienia a wówczas 
wszystkie skomplikowane formalności staną się proste. 
 
3. Kiedy trzeba zamówić podręczniki, żeby na pewno dotarły do szkoły przed 1 września? 

 
Im wcześniej tym lepiej dla obu stron - szkoły i wydawcy. Czekanie z zamówieniem do ostatniej chwili może 
narazić obie strony na spiętrzenie wysyłek. Korzystniej dla szkoły będzie mieć książki nawet przed 
wakacjami i móc je przechować w bibliotece szkolnej przez wakacje. 
 
4. 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 pod numerem telefonu 801 220 555. 
 
5. Jeśli chciałbym uprościć i zamówić podręczniki jednego wydawnictwa do wszystkich 

przedmiotów, to czy mogę tak zrobić? 
 

TAK, jak najbardziej, jeśli wydawca może zaproponować szkole ofertę do wszystkich przedmiotów, to jak 
najbardziej. Taką właśnie ofertę przygotowujemy dla wszystkich rodzajów szkół: szkoły podstawowej  
kl. 4-6, gimnazjum i dla szkół ponadgimnazjalnych. Mamy w ofercie podręczniki do wszystkich przedmiotów 
(a w ramach danego przedmiotu wybór) łącznie z językami obcymi. Jesteśmy zatem przekonani, ze każdy 
nauczyciel znajdzie ofertę dla siebie. 
 
6. Nauczyciele w mojej szkole (gimnazjum) korzystają z podręczników 3 wydawnictw, które 

naszym zdaniem sprawdziły się. Jak praktycznie zmieścić się w dotacji, pozostając przy 
sprawdzonych podręcznikach? 
 

Nie jest to niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Zanim skomplikujemy sobie jednak takie zamówienie 
zapraszamy Pani nauczycieli do poznania naszej oferty - oferty WSiP do wszystkich przedmiotów dla 
gimnazjum. Mamy nadzieję, ze nauczyciele dojdą do porozumienia i wybiorą jednak naszą ofertę i wtedy 
wszystkie skomplikowane formalności staną się proste. Jedno zamówienie u jednego dostawcy to minimum 
formalności maksimum efektu. 
  



 
7. A jeśli obecny podręcznik nie ma miejsc do uzupełniania? 

 
Wszystkie podręczniki przeznaczone dla klas 1 gimnazjum na rok szkolny 2015/16 muszą zostać wpisane 
do nowego wykazu podręczników spełniających wymogi wyznaczone przez nowelizację ustawy o systemie 
oświaty z dnia 30 maja br.,  prowadzonego przez MEN.  Wnioski dotyczące podręczników WSiP zostały już 
złożone do MEN i sukcesywnie otrzymują już decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego. Zapraszamy 
do pobrania tekstów ustawy i rozporządzenia zamieszczonych w formie plików pdf w prawym dolnym rogu 
ekranu lub na stronie www.wsip.pl/dyrektorzy. 
 
8. Czy podręczniki będą musiały zostać wpisane na stan biblioteki, a tym samym powiększą stan 

konta księgowego biblioteki? 
 

Podręczniki w ramach realizacji dotacji powinny być ewidencjonowane w bibliotece szkolnej. WSiP planuje 

przygotowanie materiałów pomagających w ewidencjonowaniu podręczników w bibliotece szkolnej. 

 
9. Czy można wykorzystać dotacje tylko na cześć podręczników, a pozostałe po uzyskaniu zgody 

rodziców zostałyby przez nich zakupione do własnego użytku? 
 

Ustawa o systemie oświaty w brzmieniu nadanym jej nowelizacją z 30.04.2014 nie może być 

interpretowana jako zakazująca korzystania przez uczniów, na zasadach dobrowolności, z nabytych przez 

siebie innych materiałów dydaktycznych niż te, które wchodzą w skład zestawu ustalanego przez dyrektora 

szkoły i nabywanego dla uczniów ze środków publicznych (a także podręczników, o których mowa w art. 22 

ad 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).  

 
10. W jakim czasie mam wydać kwotę przeznaczoną na ćwiczenia - 25 zł? 

 
W terminie między 15 marca a 15 września należy złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę. 
Dotacja zostanie przekazana szkole między 1 maja a 15 października 2015 r. ale w terminie 14 dni od 
otrzymania przez JST. Kwoty dotacji – na podręczniki i materiały ćwiczeniowe należy wydać do 31 grudnia 
2015r., a rozliczyć do 15 stycznia 2016 r. Warto jednak złożyć wniosek i zamówienie jak najwcześniej, aby 
podręczniki i materiały ćwiczeniowe trafiły do szkoły przed 1 września 2015r.. 
 
11. Czy mogę od razu zamówić książki u tego wydawcy, którego wskażą nauczyciele, czy musze 

najpierw wysłać zapytania do kilku innych wydawnictw? 
 

W przypadku zamówień do kwoty 30.000 Euro, nie ma konieczności pozyskania oferty od innych 
wydawców. Można wysłać zamówienie od razu do wybranego wydawcy. To bardzo uprości postępowanie- 
jedno zamówienie, jedna faktura, jedno rozliczenie 
 
12. Kiedy będzie dostępna pełna oferta WSiP dla klas 1? 

 
Już od stycznia udostępnimy nauczycielom podręczniki w wersji promocyjnej z nadrukiem Egzemplarz 
Testowy. Taka wersja została wysłana do MEN w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytku 
szkolnego. Wersja ostateczna podręcznika po uzyskaniu takiej decyzji ze strony MEN będzie dostępna 
sukcesywnie już od maja 2015r..  
 
13. Co, jeśli wybierzemy podręczniki z różnych wydawnictw? 

 
Nie jest to niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Zanim jednak skomplikujecie sobie Państwo takie 
zamówienie zapraszamy nauczycieli do poznania naszej oferty - do wszystkich przedmiotów dla 
gimnazjum. Może dojdziecie Państwo do porozumienia a wtedy wszystkie skomplikowane formalności 
staną się proste. 



 
14. Książka ma służyć trzem kolejnym rocznikom, czyli szkoła dotację będzie otrzymywać 

co 3 lata? 
 

Tak, w przypadku podręczników do klasy 1 kolejna dotacja będzie przyznana na rok szkolny 2018/19. 
Dotacja na materiały ćwiczeniowe przyznawana będzie co roku. 
 
15.  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). 


