
 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW  

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 20  
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Podstawa prawna 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Art. 22ak ust.2. 

2. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r.            

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół                     

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 

poz. 902 z późn. zmianami).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.               

w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 

poz. 909). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. 

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w przypadku uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/290/1
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/811
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/811
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-zm.-rozp.-ws.-udzielania-dotacji-na-podreczniki.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-zm.-rozp.-ws.-udzielania-dotacji-na-podreczniki.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-zm.-rozp.-ws.-udzielania-dotacji-na-podreczniki.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-zm.-rozp.-ws.-udzielania-dotacji-na-podreczniki.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-w-spr.-wysokosci-wskaznikow-zwiekszajacych-kwoty-dotacji.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-w-spr.-wysokosci-wskaznikow-zwiekszajacych-kwoty-dotacji.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-w-spr.-wysokosci-wskaznikow-zwiekszajacych-kwoty-dotacji.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/rozp.-w-spr.-wysokosci-wskaznikow-zwiekszajacych-kwoty-dotacji.pdf
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Rozdział I 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i udostępnieniem  darmowych  

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych                 

w ramowych planach nauczania. 

b) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział II 

Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych 

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, 

materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, 

mające postać papierową, 

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku 

zwrotu. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD 

stanowi integralna część podręczników lub materiałów edukacyjnych            

i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. 

Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział III 

Przyjęcie podręczników na stan szkoły 
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1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane 

szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan biblioteki  i stanowią 

własność szkoły. 

 

Rozdział IV 

§1 

Udostępnianie zbiorów / okres trwania wypożyczenia 

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego. 

Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do wypożyczenia 

podręczników najpóźniej do 30 września danego roku; wyjątek stanowi 

nieobecność ucznia w szkole lub niedostarczenie podręczników 

przez wydawnictwo. 

2. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego, najpóźniej                 

do dnia  zakończenia roku szkolnego. 

3. W przypadku rezygnacji nauki w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie 

Wielkopolskim wychowawca ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych 

materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

4. Zwrot podręczników warunkuje uzyskanie wpisu na tzw. karcie 

obiegowej (załącznik nr 6 – karta w sekretariacie), świadczącego                     

o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną. 

5. Nauczyciel bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za zamiany 

podręczników między uczniami po odejściu od stanowiska wypożyczeń. 

 

§2 

Procedura wypożyczania i zwrotu podręczników 

1. Ćwiczenia do podręczników przekazywane są uczniom, a rodzic 

potwierdza ich odbiór.  

2. Po przekazaniu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń 

uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez 

rodziców oświadczenia (załącznik nr 2) do końca września                                

i przechowywane w teczce wychowawcy. 

3. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców                      

z regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów 
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edukacyjnych i udokumentować to w stosownym oświadczeniu 

(załącznik nr 3). 

4. Wychowawca informuje rodziców, aby sprawdzili wypożyczone 

podręczniki i w ciągu trzech dni wszelkie uszkodzenia zgłosili 

bibliotekarzom. Zgłoszone uszkodzenia nie będą brane pod uwagę 

podczas oceny stanu podręczników na koniec roku szkolnego. 

 

§3 

Zmiana szkoły 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych, rezygnuje 

z edukacji w szkole zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki 

lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej / wychowawcy klasy. 

2. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego regulaminu.  

 

Rozdział V 

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki 

§1 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe 

zabezpieczenie książki przed zniszczeniem. 

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.  

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek                           

w podręcznikach. 

4. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia i podpisania podręczników 

niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 

§2 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego 

1. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane 

przez zaniedbanie:  poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub 

popisanie, rozerwanie, wyrwanie stron lub ich zagubienie oraz inne 
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uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych.  

2. Na prośbę wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza uczeń, 

zobowiązany jest do  naprawy podręcznika. 

 

§3 

Zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła ma prawo 

zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

3. Rodzic ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał 

edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty 

przelewem lub w kasie szkoły. Cennik dostępny jest w bibliotece 

szkolnej. 

4. Uczeń, który nie rozliczył się z podręczników, nie otrzymuje kolejnych 

do klasy wyższej programowo. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim 

postanowień.  

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem 

rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

3. Decyzje w innych kwestiach udostępniania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym 

Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2020 r. 


