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Szanowny Panie,  
 
odpowiadając na Pana wniosek przesłany pocztą elektroniczną 20 stycznia br. 

uprzejmie informuję, że przy wyborze ekspertów do przygotowania projektu 

podstawy programowej brane były pod uwagę osoby reprezentujące wysoki 

poziom merytoryczny w zakresie dyscypliny wiedzy, która stanowi bazę danego 

przedmiotu jak również bardzo dobrze znające praktykę szkolną lub 

egzaminacyjną.  

W związku z tym, w każdym z zespołów ekspertów, liczących w zależności od 

przedmiotu od kilku do kilkunastu osób, są nauczyciele akademiccy, 

doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, metodycy, eksperci 

systemu egzaminacyjnego (w przypadku przedmiotów objętych zakresem 

sprawdzianu lub egzaminu maturalnego), jak również eksperci  

w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

 

Poniżej lista koordynatorów zespołów pracujących nad podstawą programową: 

·         mgr Izabela Ziętara– biologia 
·         mgr Blandyna Zajdler– przyroda 
·         dr hab. Elżbieta Szkurłat – geografia 
·         mgr Dariusz Bossowski – fizyka 
·         mgr Regina Pruszyńska, dr hab. Maciej Borodzik – matematyka 
·         prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – historia 
·         dr hab. Andrzej Waśko – język polski  
·         mgr Dorota Dziamska – w. przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
·         dr Paweł Poszytek, dr Marcin Smolik – język obcy nowożytny 
·         dr hab. Maciej Kołodziejski – muzyka 
·         mgr Witold Anusiak – chemia 
·         dr Anna Beata Kwiatkowska – informatyka 
·         prof. dr hab. Grzegorz Raczak – edukacja dla bezpieczeństwa 
·         dr hab. Urszula Dudziak – wychowanie do życia w rodzinie 
·         mgr Jolanta Grygoruk – język mniejszości narodowej lub etnicznej 
·         dr Aleksandra Klęczar – język łaciński 
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·         dr Jacek Frydrych – filozofia i etyka 
·         dr hab. Piotr Załęski – wiedza o społeczeństwie 
·         dr hab. Marta Wieczorek – wychowanie fizyczne 
·         mgr Renata Mistarz – język regionalny – kaszubski 
·         dr Beata Gwóźdź-Lewińska – plastyka i historia sztuki 
·         dr Tomasz Rachwał – przedsiębiorczość 
·         prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak – dla uczniów ze specjalnym 

potrzebami edukacyjnymi 
 
Uprzejmie informuję, że prace zespołu matematyków koordynują dwie osoby,  

w tym dr hab. Maciej Borodzik, a eksperci ze stopniem naukowym są także  

w zespołach przygotowujących podstawę programową biologii, chemii i fizyki.  

 

 

 

         Z wyrazami szacunku  
 
 

Alina Teresa Sarnecka 

Dyrektor 

Departament Podręczników, Programów i 

Innowacji 

/ – podpisany cyfrowo/ 


