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OR-03.0003.4277.2022 Krakéw,

Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Od powiadajajc na Pana interpelacje w sprawie podrecznika do nauki przedmiotu historia
i terainiejszosé, przekazanq przez Pana Rafata Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta
Krakowa 25 sierpnia 2022 r., uprzejmie informuje.

Miasto Krakéw jako organ prowadzqcy samorzqdowe szkoty nie odpowiada za
kwestie zwiagzane z dydaktykq. Przepisy oswiatowe przewidujq moiliwosé realizowania
podstawy programowej w oparciu 0 indywidualnie opracowane przez grono pedagogiczne
materiaty dydaktyczne. Dlatego korzystanie z przywotanego podrecznika nie jest jedynal
moiliwaj opcjq. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoty w oparciu 0 propozycje
zespotu nauczycieli danego przedmiotu pracujapego w konkretnej szkole, po zasiegnieciu opinii
rady pedagogicznej i rady rodzicéw, co reguluje art. 22ab ustawy 2 dnia 7 wrzeénia 1991 r.
0 systemie os'wiaty (tekstjednolityz Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 2 péin. zm.).

Urzqd Miasta Krakowa nie posiada informacji 0 liczbie szkét, ktére zdecydowaty sie
korzystaé z pod recznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Jestem przekonany, 2e pracownicy szkét w Krakowie wykorzystajq swoje
doéwiadczenia pedagogiczne i dokonajej vvyboru najbardziej odpowiedniej metody nauczania
przedmiotu historia i terainiejszoéé, majqc na uwadze przekazywanie wiedzy w oparciu
0 rzetelne Zrédta oraz dbatosé 0 dobro wszystkich uczniéw. W Krakowie jako miescie
0 ogromnych tradycjach polskiej edukacji i nauki podchodzimy do tego ze szczegélna troskq.
Dowodem tego jest chociaiby wieloletnia wspétpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym.
Za jej sprawq, co roku jednemu nauczycielowi krakowskiej szkoty ponadpodstawowej
odznaczajqcemu sie wybitnymi osiqgnieciami w nauczaniu i popularyzacji historii oraz kultury
Krakowa przyznawana jest Nagroda im. Tadeusza Stowikowskiego. Wyréinienie to jest
przyznawane od 2009 r. we wspétpracy z Prezydentem Miasta Krakowa.



Nagroda upamietnia Tadeusza Siowikowskiego, wybitnego akadernika, popularyzatora
historii, dydaktyka i przyjaciela miodzieiy, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Swojq pracq badawczq i dydaktycznzj poioiyi on wielkie zasiugi dla ksztatcenia
pokoiefi historykéw i nauczycieli historii, a takie dla formowania swiadomosci i kultury
historycznej wspoiczesnych Poiakéw. Nagroda jego imienia jest okazjq do wyroinienia tych
nauczycieli historii, ktorzy wyznaczaja wysokie standardy nauczania tego przedmiotu, stosujaj
niekonwencjonalne, autorskie metody, a przede wszystkim potrafiq zaciekawié uczniéw
i zachecié ich do zgiebiania przesziosci.
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Otrzymujq:
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