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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

 
 Z dniem 8 lipca 2014 r. weszła w życie Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2014, poz. 811). Nowelizacja ta wprowadza do ustawy o systemie oświaty szereg nowych przepi-
sów dotyczących podręczników.

 
WYKAZA NAJWAŻENIEJSZYCH ZMIAN 

 
1. Nałożenie na MEN zadania wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I–III. Zmiana będzie wdrażana stopnio-
wo, począwszy od roku szkolnego:
– 2014/2015 – w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
– 2015/2016 – w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej,
– 2016/2017 – w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej

 
2. Wprowadzenie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja na zakup: podręczni-
ków do zajęć z języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z tego języka lub materiałów ćwicze-
niowych dla klas I–III szkoły podstawowej oraz podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenio-
wych dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów. Zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od roku 2014, 
w którym dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z danego 
języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klasy I. 
W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
Wszystkie podręczniki Operonu objęte zmianami nowelizacyjnymi przygotowane na rok szkolny 2015/2016, zgodnie 
z harmonogramem MEN, zostały dostosowane do wieloletniego użytku, a pełna oferta Operonu mieści się w kwocie 
dotacji.
 

3. Nałożenie na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy 
od uczniów klasy I szkoły podstawowej w 2014 r. Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych będą 
własnością organu prowadzącego szkołę i będą wypożyczane lub udostępniane uczniom. Egzemplarze materiałów 
ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku ich zwrotu.
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4. Modyfikacja warunków dopuszczania podręczników do użytku szkolnego przez wprowadzenie zakazu zamiesz-
czania w nich pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika (ma to służyć 
m.in. umożliwieniu wieloletniego użycia każdego egzemplarza podręcznika przez kolejne roczniki uczniów) oraz 
zakazu zamieszczania w podręcznikach odwołań i poleceń do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczo-
nych dla ucznia, opracowanych przez określonego wydawcę.

Wszystkie podręczniki Operonu objęte zmianami nowelizacyjnymi przygotowane na rok szkolny 2015/2016, zgodnie z 
harmonogramem MEN, zostały dostosowane do wieloletniego użytku.
5. Wprowadzenie wymogu, aby zestaw podręczników obejmował po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyj-
nych w danej klasie (przewidziane są wyjątki od tej zasady). 

6. Umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie zestawu podręczników przez zobowiązanie dyrektora szkoły do za-
sięgnięcia opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materia-
łów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole. 

Więcej o procedurze wyboru podręczników: www.xxxx.operon.pl


