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Interpelacja
W sprawie niedoboru podręczników do kształcenia zawodowego oraz dzieci z
niepełnosprawnościami
Szanowny Panie Ministrze, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam niniejszą
interpelację, której celem jest ustalenie zasobów podręczników szkolnych do kształcenia
zawodowego i dla dzieci z niepełnosprawnościami, szczególnie wadami wzroku. Najwyższa Izba
Kontroli w dn. 12 kwietnia br. przedstawiła informacje o wynikach kontroli dostępności
podręczników, z której wynika wątpliwość, o wyjaśnienie której serdecznie proszę.
Raport wskazuje, że w maju minionego roku uczniowie o specjalnych potrzebach co do dostosowania
podręczników, mieli do dyspozycji 28 tytułów podręczników opracowanych według podstawy
programowej z 2008 roku, a także 133 tytuły, bazujące na podstawie programowej z 2002 roku. Zaś
uczniowie podlegający kształceniu specjalnemu na poziomie szkoły podstawowej mogli uczyć się
zaledwie z 7 podręczników oraz 21 na poziomie szkoły gimnazjalnej. Jak ocenia NIK przyczyną takiego
stanu rzeczy może być brak właściwych środków, przeznaczanych przez MEN na rozszerzanie oferty
nauczania dla uczniów z niepełnosprawnościami.
Inaczej kształtuje się sytuacja na rynku podręczników do kształcenia zawodowego. Według raportu
NIK brakuje podręczników do kształcenia aż 114 zawodów, a w których kształci się 88 tys. uczniów w
Polsce. Wyraźnie stoi to w sprzeczności z przedwyborczym postulatem PiS o położeniu szczególnego
nacisku na edukację zawodową. NIK zauważa, że produkcja takich podręczników nie opłaca się
wydawcom, a zatem można założyć, że realia zawodowe i poziom wykształcenia fachowców w kraju
kształtowane będą przez podaż.
Z raportu NIK wynika również, że proces przygotowania podręczników szkolnych i książek
pomocniczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących nie został przeprowadzony prawidłowo przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zawiódł w tej sytuacji system zbierania informacji o zapotrzebowaniu na
tego typu podręczniki i książki.
1. Czy MEN zamierza ponowne zlecenie Ośrodkowi Rozwoju Edukacji zebranie danych w
sprawie zapotrzebowania na podręczniki dla dzieci z niepełnosprawnościami?
2. Jakie rozwiązanie w sprawie dostarczenia właściwych podręczników do nauki zawodów
przewiduje MEN?

