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§ 1 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.Regulamin określa: 
 a) zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych; 
 b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły; 
 c) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem; 
 d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów 
edukacyjnych; 
2.Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania 
organizacyjnego w roku szkolnym. 
3.Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza. 
 

§ 2 
 

UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW 
 
1.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły. 
2.Biblioteka szkolna prowadzi ewidencję podręczników i materiałów edukacyjnych oraz gromadzi 
materiały ćwiczeniowe. 
3.Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres minimum trzech lat. 
Materiały ćwiczeniowe użytkuje się przez rok. 
4.Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie 
Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później. 
5.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września. 
6.Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego,                     
z wyłączeniem wakacji. 
7.Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itp. 
stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być wypożyczone 
oddzielnie). 
8.Termin zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych mija 25 czerwca. 
9.W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów 
przed upływem terminu wskazanego w ust. 8. 
 

§ 3 
 

PROCEDURA WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW  LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 
 
1.Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I – III oraz nauczyciele języka obcego pobierają          
z biblioteki szkolnej podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów 
swojej klasy. 
2. Uczniowie klas IV i kolejne roczniki wypożyczają indywidualnie podręczniki, materiały edukacyjne 
w bibliotece, na swoją kartę czytelnika oraz otrzymują materiały ćwiczeniowe. 
3.Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania 
podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane mi są zasady korzystania 
przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. 
Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez 
…………………………………….(imię i nazwisko ucznia) z podręcznika/materiału edukacyjnego”. 
4.Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub 
materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy. 
 
 



§ 4 
 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPOŻYCZONE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE 
 
1.W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest zobowiązany 
zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne. Ten zapis nie dotyczy uczniów 
niepełnosprawnych. 
2.Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik lub materiały edukacyjne w stanie 
niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania. 
3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach 
edukacyjnych. 
4.Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy 
ołówkiem. 
5.Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika lub materiałów edukacyjnych, sklejania, przecinania 
itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub 
materiałów edukacyjnych.  
6.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne 
spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów 
edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie. 
 

§ 5 
 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych 
w terminie wskazanym w § 2 ust. 8 rodzice ucznia są zobowiązani zwrócić nowy egzemplarz 
podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 
2.Koszt podręczników do klas I – III ( „Nasz Elementarz” , „Nasza Szkoła”) jest określony przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczony na stronie internetowej MEN. 
Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 
3.Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., 
należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje 
koniecznością zwrotu nowego egzemplarza całego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
4.W celu uzyskania od rodziców nowych egzemplarzy uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych 
podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkoła wysyła do rodziców informację poprzez dziennik 
elektroniczny Librus lub pisemnie. 
 

§ 6 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 
1.Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania 
się do zawartych w nim postanowień. 
2.Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji Regulaminu jest dyrektor Szkoły. 
3.Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje dyrektor Szkoły. 
4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. 
  

 

 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów 

edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności 

za korzystanie przez …………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

ucznia) z podręcznika/materiału edukacyjnego. 

 

………………………………………………………………. 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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