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Opinia o projekcie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników 
 

(projekt rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2017 r.) 

 

Zmiana przepisów prawa regulujących ważny zakres funkcjonowania szkoły  

i tworzenia codziennej praktyki edukacyjnej powinna być sposobnością do  jej doskonalenia. 

Spodziewamy się, że proponowany dokument będzie tym, który posłuży   unowocześnieniu 

szkolnego uczenia się, stymulacji twórczej pracy uczniów i nauczycieli. W takim też duchu 

wypowiadamy się na temat przedstawionego do konsultacji projektu Rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników 

Proponowana treść rozporządzenia nie idzie w kierunku podnoszenia jakości 

pracy ucznia i nauczyciela, a raczej jest narzędziem promującym w szkole transmisję 

wiedzy, uczniowskie uczenie się „po śladzie”, pasywność pracy nauczycieli, kontrolę 

realizacji podstawy programowej itp. Projektowane rozporządzenie w przedłożonej 

postaci budzi sprzeciw i zdaniem pedagogów, wymaga poprawy.  

 

Uzasadnienie: 

1. Podstawa programowa a podręcznik 

Rozporządzenie podtrzymuje i sankcjonuje nierozerwalny związek między podstawą 

programową a podręcznikiem; podręcznik jako wykładnia wymagań wobec ucznia, wobec 

działań nauczyciela, narzędzie kontroli pracy nauczyciela itd. Wzrasta przez to znaczenie 

podręcznika, traktowanego jako potwierdzenie realizacji podstawy programowej, a nie  

jako środka dydaktycznego, o którego funkcjach tyle pisali dydaktycy, wskazując na 

możliwość wykorzystania różnorodnych środków wspierających uczenie się, jakie daje 

współczesna technika. 

2. Podręcznik a standaryzacja treści kształcenia i pracy nauczyciela. 

W opisie szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać podręcznik, widnieje zapis: 

(podręcznik) … umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest to wyraz standaryzacji 

uczenia się. A jeśli weźmiemy pod uwagę cały wachlarz zróżnicowanych możliwości dzieci, 



tylko z jednej klasy, to jak je uwzględnić w jednym podręczniku, nie mówiąc już o całej 

populacji uczniów danego rocznika… Jak to zrobić bez konieczności korzystania z 

dodatkowych materiałów, uzupełniających, rozszerzających, pogłębiających, 

motywujących… Taka wizja podręcznika uniemożliwia indywidualizację uczenia się dzieci. 

Rozporządzenie powinno dawać możliwości poszerzenia treści kształcenia o bloki dodatkowe 

dla uczniów zainteresowanych, zdolnych ...   

3. Podręcznik a nauczycielska koncepcja kształcenia 

 Oczekiwanie małej aktywności nauczyciela potwierdza kolejny zapis z § 2, a mianowicie: 

(podręcznik) … zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni 

do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na dane zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia ogólnego… Zapis ten oznacza, że praca nauczyciela sprowadzana jest 

do roli pośrednika między uczniem a podręcznikiem. Aktywność nauczyciela ma się 

wyrażać w standardowym instruowania uczniów, a przecież współcześnie nauczyciel tworzy 

środowisko uczenia się, w którym uczniowie i nauczyciel wspólnie konstruują znaczenia i 

wspólnie się uczą. Podanie materiału na każdą godzinę przewidzianą w planie nauczania 

zwalnia nauczyciela z konieczności budowania i realizowania własnej koncepcji 

kształcenia. Kontrola i ocena jego pracy może więc polegać na sprawdzaniu 

rytmiczności „realizacji” przypisanych zajęć, a ponadto również nie zachęca do 

poszerzania treści kształcenia. Tekst ten wskazuje na rozumienie funkcji podręcznika jak w 

zamierzchłej przeszłości. Polska szkoła widać ma nadal pracować według zasad, od których 

dawno odeszła nowoczesna dydaktyka. 

4. Aktywność uczniów przewidziana w wymaganiach szczegółowych 

Zdumienie budzi zapis w § 2.p1. p. 9 podany jako kryterium oceny przydatności podręcznika: 

w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, 

wymagającej udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi – podręcznik zawiera informację, 

że  odpowiedzi  nie należy umieszczać w podręczniku...i dalej ... miejsca,  które powinny być 

wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający 

uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu. Autorzy projektu rozporządzenia widzą pracę 

ucznia i nauczyciela w modelu transmisyjnego nauczania, a brak jest oczekiwania innych 

aktywności, np. prezentacji, projektów, zespołowych działań, gier, dramy, eksperymentów, 

doświadczeń, aktywności społecznych, inspiracji muzycznych, plastycznych itp. Ponadto 

zalecenie zamieszczenia dla ucznia uwagi, że nie należy pisać w podręczniku i zaciemnienia 

miejsca pod zapisem rodzaju aktywności - jest zbędne. Tak wiele jest rozwiązań 



technicznych, wiele też sprawdzonych przykładów… Czyżby współcześni uczniowie byli 

tylko zewnątrzsterowni? 

5. Brak czytelnych informacji dotyczących podręczników do klas 1-3.   

W klasach 1-3 pozostaje w mocy koncepcja kształcenia zintegrowanego. W § 2. 1. brakuje 

zaleceń dotyczących integracji treści. Oprócz wymienionych edukacji proponujemy 

umieszczenie zapisu – w klasach I-III szkoły podstawowej podręcznik w koncepcji 

zintegrowanej, także z elementami edukacji artystycznej i technicznej. 

Z treści § 6. 2. wynika, że można przedstawić odrębne części podręcznika do każdego z 

obszarów treści kształcenia dla edukacji wczesnoszkolnej. Stanowi to podstawę do powrotu  

w klasach 1-3 wydzielonych przedmiotów, co pomija stan współczesnej wiedzy o uczeniu 

się i rozwoju dziecka. Można też mieć całkowicie odrębne recenzje jednego podręcznika 

wydawanego w częściach.... , bez zachowania zasad wynikających z integracji treści. A zatem 

– zgodnie z tekstem projektu Rozporządzenia - jeden podręcznik może mieć różne, niezależne 

części i różnych do tych części recenzentów, co może uniemożliwiać spójność  podręcznika. 

6. Projekt rozporządzenia sankcjonuje „papierowe nauczanie” w edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Treść projektu rozporządzenia umożliwia wydawcom przygotowanie kilku podręczników dla 

jednej klasy, z każdej edukacji z osobna, do tego na dany semestr, a jeszcze – na porę roku, 

albo na każdy miesiąc… A do tego zeszyty do zapisywania odpowiedzi, których nie można 

umieszczać w podręczniku… Takie podejście narobiło już wiele szkody w edukacji dziecka.  

 

Na koniec drobna uwaga dotycząca szyku wyrazów w tytule Rozporządzenia … w 

sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego. 

 

                                                      Opracowała Józefa Bałachowicz 

  Z uwzględnieniem opinii: 

dr hab. prof. UwB Janiny Uszyńskiej-Jarmoc  

dr hab. prof. SGGW Ewy Skrzetuskiej 

dr hab. prof. UŚ Urszuli Szuścik 

dr  hab. prof. APS Ligii Tuszyńskiej 

      dr hab. Eugenii Rostańskiej  prof. Wyższej Szkoły Biznesu  

      w Dąbrowie Górniczej  

      dr Elżbiety Marek  

      dr Anny Watoły 

 

 


