Przedmioty nauczania w szkołach podstawowych, średnich,
branżowych i wyższych
Podręczniki dla kursów szkoleniowych/językowych, dla szkół specjalnych,
muzycznych oraz do wychowania przedszkolnego zostały omówione w
materiałach metodycznych Podręczniki
 Przedmioty nauczania – materiały dla ucznia (podręczniki,
ćwiczenia i zadania w szkole podstawowej, średniej, branżowej i
wyższej)
Materiały do nauczania poszczególnych przedmiotów (podręczniki,
ćwiczenia i zadania dla ucznia) w szkołach różnych typów (szkole
podstawowej, średniej, branżowej i wyższej) klasyfikuje się za pomocą
symbolu wyrażającego przedmiot nauczania oraz symbolu (07) z właściwą
rozbudową,
np.:
Podręcznik do informatyki w klasie szóstej szkoły podstawowej
004
(075.2)
Podręcznik do matematyki w klasie piątej szkoły podstawowej
51
(075.2)
Ćwiczenia i zadania do języka polskiego w klasie czwartej szkoły
podstawowej
811.162.1
(075.2+076)
Podręcznik do chemii w szkole średniej
54
(075.3)
Podręcznik do historii literatury w szkole średniej
82(091)
(075.3)
Ćwiczenia i zadania do geografii w szkole średniej
91
(075.3+076)
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Ćwiczenia i zadania dla szkół branżowych do nauki zawodu technik
pojazdów samochodowych
629.33
(075.3+076)
Podręcznik do nauczania elektrotechniki w szkole wyższej
621.3
(075.8)
Różna wobec tej metody jest metoda klasyfikowania podręczników do
nauczania początkowego. Materiały dla ucznia do nauczania początkowego
wyrażane są za pomocą symbolu 373.3.046-021.64 oraz poddziału
wspólnego formy (075.2-021.64). W nauczaniu zintegrowanym nie
wyodrębnia się przedmiotów nauczania, a zatem materiały dla ucznia do
języka polskiego, matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, edukacji
regionalnej, zajęć technicznych i komputerowych klasyfikuje się np.:
Podręczniki do nauczania początkowego
373.3.046-021.64
(075.2-021.64)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
373.3.046-021.64
(075.2-021.64+076)
Podręczniki do nauczania przyrody w nauczaniu początkowym
373.3.046-021.64
(075.2-021.64)
Wyjątek stanowią podręczniki do religii i języków obcych, które klasyfikuje
za pomocą symboli odpowiedniego działu oraz poddziału wspólnego formy
(075.2-021.64) , np.:
Podręcznik do nauczania początkowego języka niemieckiego
811.112.2
(075.2-021.64)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego religii katolickiej
272
(075.2-021.64+076)
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 Przedmioty nauczania – metodyka nauczania poszczególnych
przedmiotów (materiały dla nauczyciela w szkole podstawowej,
średniej, branżowej i wyższej)
Materiał do nauczania w szkołach różnych typów (podstawowej, średniej,
branżowej i wyższej) klasyfikuje się za pomocą symbolu 37.016 Treści
nauczania, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
zestawionego za pomocą dwukropka z symbolami wyrażającymi
poszczególne przedmioty nauczania, np.:
Nauczanie informatyki w klasie szóstej szkoły podstawowej
37.016:004
Nauczanie matematyki w klasie piątej szkoły podstawowej
37.016:51
Nauczanie języka polskiego w klasie czwartej szkoły podstawowej
37.016:811.162.1
Nauczanie chemii w szkole średniej
37.016:54
Nauczanie historii literatury w szkole średniej
37.016:82(091)
Nauczanie geografii w szkole średniej
37.016:91
Nauczanie techniki środków transportu samochodowego w szkołach
branżowych
37.016:629.33
Nauczanie elektrotechniki w szkole wyższej
37.016:621.3
Różna wobec tej metody jest metoda klasyfikowania materiałów dla
nauczycieli do nauczania początkowego, które klasyfikuje się za pomocą
symbolu 373.3.046-021.64.
Materiały dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, w tym do nauczania
języka polskiego, matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, edukacji
regionalnej, zajęć technicznych i komputerowych klasyfikuje się, np.:
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Nauczanie początkowe
373.3.046-021.64
Nauczanie matematyki na poziomie nauczania początkowego
373.3.046-021.64
W obrębie tych materiałów są dwa wyjątki. Są to materiały dla nauczycieli
do religii i języków obcych, które klasyfikuje za pomocą symbolu 37.016
oraz symboli odpowiedniego działu, np.:
Nauczanie języka angielskiego na poziomie nauczania początkowego
37.016:811.111
Nauczanie religii katolickiej na poziomie nauczania początkowego
37.016:272
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