Podręczniki
(02.053.4)1 Podręczniki dla przedszkolaków. Książki dla przedszkolaków
Materiał dla przedszkolaka wyrażany jest za pomocą symboli zapisanych w
dwóch polach 080, tj. 373.2 oraz (02.053.4). W wychowaniu przedszkolnym
nie wyodrębnia się przedmiotów nauczania, np.:
Ćwiczę, rysuję, piszę
373.2
(02.053.4)
Podręczniki do religii i języków obcych klasyfikuje się symbolem
odpowiedniego działu, np.:
Religia dla przedszkolaka (podręcznik)
272
(02.053.4)
Język angielski – przedszkola (podręcznik)
811.111
(02.053.4)
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki
Np.:
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce. Podręcznik
616.12
(07)
(075.056.26/.36)2 Podręczniki dla szkół specjalnych
Podręczniki dla szkół specjalnych klasyfikuje się za pomocą odpowiedniego
symbolu głównego oraz poddziału wspólnego formy (075.056.26/.36) oraz
ewentualnie poddziału wyrażającego podręcznik na określonym poziomie
nauczania, np.:
Nasz elementarz: podręcznik do szkoły podstawowej: adaptacja dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: klasa 1
Dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się
i/lub w komunikowaniu się, w tym niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym, autyzmem i afazją
Symbol (02.053.4) został utworzony przez dodanie do poddziału wspólnego formy (02) Książki
poddziału wspólnego Osoby -053.4 Dzieci w wieku przedszkolnym
2 Symbol (075.056.26/.36) został utworzony przez dodanie do poddziału wspólnego formy (075)
Podręczniki szkolne poddziału wspólnego Osoby -056.26/.36 Niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie
1

1

373.3.046-021.64
(075.056.26/.36)
(075.2-021.64)
Ja też jestem chrześcijaninem: elementarz do religii katolickiej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością
intelektualną
272
(075.056.26/.36)
(075.3-021.64)
Biologia 1: podręcznik do nauczania biologii na poziomie klasy I
gimnazjum specjalnego
57
(075.056.26/.36)
(075.3-021.64)
Skrypt do nauki języka polskiego w szkole średniej dla niesłyszących. Cz.
2, Romantyzm, Młoda Polska
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
82(091)
(075.056.26/.36)
(075.3-021.66)
Podręczniki dla szkół specjalnych bez określania poziomu nauczania, np.:
Świat uczuć Ani i Kuby: poznać i zrozumieć uczucia: czytanki
Poziom nauczania: Szkoły specjalne
37.064.2
(075.056.26/.36)
(075:78)3 Podręczniki dla szkół muzycznych
Np.:
Podstawy harmonii funkcyjnej
781.4
(075:78)
Zasady muzyki
781
(075:78)
Symbol (075:78) został utworzony przez zestawienie za pomocą dwukropka poddziału wspólnego formy
(075) Podręczniki szkolne oraz symbolu 78 Muzyka
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Podręczniki szkolne
Od roku szkolnego 2019/2020 stosowane są następujące poddziały
wspólne formy:
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-8
(075.3) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół branżowych
Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie w szkole podstawowej jest
podzielone na dwa etapy
1) klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna
2) klasy IV–VIII szkoły podstawowej
kształcenie w szkole średniej
4-letnie liceum ogólnokształcące
5-letnie technikum
3-letnia branżowa szkoła I stopnia
2-letnia branżowa szkoła II stopnia

(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych
Np.:
Powtórka z literatury: szkoła podstawowa: kl. 5 / Aldona Szóstak
82(091)
(075.2)
(075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Np.:
Chemia w zadaniach i przykładach: zbiór zadań do szkoły podstawowej
54
(075.2+076)
Podręczniki do nauczania początkowego
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego
(075.2-021.64+076) Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
Materiał dla ucznia do nauczania początkowego (kształcenia
zintegrowanego bez wyodrębnienia przedmiotów nauczania) wyrażany jest
z pomocą zapisanych w dwóch polach 080 symboli 373.3.046-021.64 oraz
(075.2-021.64).
W edukacji wczesnoszkolnej nie wyodrębnia się języka polskiego,
matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, edukacji regionalnej, zajęć
technicznych i komputerowych, np.:
Podręczniki do nauczania początkowego
3

373.3.046-021.64
(075.2-021.64)
Podręczniki do religii i języków obcych klasyfikuje się symbolem
odpowiedniego działu, np.:
Podręczniki do nauczania początkowego języka niemieckiego
811.112.2
(075.2-021.64)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
272
(075.2-021.64+076)
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich. Podręczniki dla liceum, technikum,
szkół branżowych, szkół policealnych
Np.:
Effekt 3: język niemiecki: podręcznik dla liceum i technikum
811.112.2
(075.3)
(075.3+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich. Ćwiczenia i zadania
dla szkół ponadpodstawowych. Ćwiczenia i zadania dla liceum, technikum,
szkół branżowych, szkół policealnych
Np.:
Biologia 2: karty pracy ucznia: szkoły ponadpodstawowe
57
(075.3+076)
(075.8) Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty. Podręczniki akademickie
Np.:
Prawo pracy w zarysie: podręcznik akademicki
349.2
(075.8)
(075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
Np.:
Statystyka: zbiór zdań
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
311
(075.8+076)
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(075.9) Podręczniki dla rożnego rodzaju kursów szkoleniowych
Poddział ten uzupełniony o stosowne poddziały analityczne został
wprowadzony głównie do klasyfikowania dokumentów nt. nauczania
pozaszkolnego języków obcych na poziomie podstawowym,
średniozaawansowanym i zaawansowanym.
Do wyrażenia poszczególnych poziomów wykorzystano poddziały
analityczne poddziałów wspólnych formy, tj.:
(0.062) Dokumenty na poziomie popularnym, elementarnym
(0.063) Dokumenty na poziomie średnim, przeciętnym
(0.064) Dokumenty na poziomie wysokim, zaawansowanym
Z połączenia symbolu (075.9) z poddziałami analitycznymi
utworzone zostały symbole dla wyrażenia podręczników do
nauczania języków obcych na poziomach, jak poniżej:
(075.9.062) Podręczniki dla kursów językowych na poziomie
podstawowym, dla początkujących (Poziom A1; Poziom A2), np.:
Język rosyjski dla Polaków
A2 (poziom biegłości językowej)
811.161.1
(075.9.062)
(075.9.063) Podręczniki dla kursów językowych n poziomie średnim,
średniozaawansowanym (Poziom B1; Poziom B2), np.:
Język angielski: sprawdź umiejętność korzystania z praktycznych
zwrotów do codziennej komunikacji, czyli funkcji językowych: A2/B1
A2 (poziom biegłości językowej)
B1 (poziom biegłości językowej)
811.111
(075.9.062)
(075.9.063)
(075.9.064) Podręczniki dla kursów językowych na poziomie
zaawansowanym (Poziom C1; Poziom C2)
Język niemiecki: poziom zaawansowany: efektywna metoda nauki
języka niemieckiego dla zaawansowanych
C1 (poziom biegłości językowej)
811.112.2
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(075.9.064)
Podręczniki do nauczania języków w szkołach różnych stopni klasyfikuje
się, jak dotychczas, za pomocą symboli wyrażających język nauczania oraz
symboli wyrażających poziom nauczania w szkole, np.:
Explora: curso de español: podręcznik do nauki języka hiszpańskiego w
szkole podstawowej: klasa VII
811.134.2
(075.2)
Zaoraj maturę: przewodnik przygotowujący do matury z niemieckiego
Poziom nauczania: szkoły średnie
811.112.2
(075.3)
(076) Materiały do ćwiczeń praktycznych
Np.:
Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii: podręcznik dla techników
i instalatorów
620.92
(076)
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