
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2014r. poz.811 ze zm.) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników,

materiałów  edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych  oraz  gwarantuje  uczniom  szkół

podstawowych do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych,  przeznaczonych  do  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia

ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

1. PODRĘCZNIKI  SĄ  WŁASNOŚCIĄ  SZKOŁY  I  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ.

Podręczniki  przechowywane są w salach lekcyjnych,  w bibliotece szkolnej  i  w domach

uczniów.

Uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki do korzystania w szkole 

i w domu na czas trwania roku szkolnego.

2. Zgodnie  z  rozporządzeniem  MEN  podręczniki  z  dotacji  ministerialnych  są  używane  w

szkole przez okres 3 lat.

3. Uczniowie  wypożyczają  podręczniki  do  poszczególnych  klas  na  okres  jednego  roku

szkolnego.  Ćwiczenia  przekazywane są  uczniom na  okres  jednego roku i  nie  podlegają

zwrotowi.

4. Uczniowie kl.1-3 otrzymują od wychowawcy całościowy pakiet podręczników i ćwiczeń w

dniu  rozpoczęcia  roku  szkolnego.  Rodzice/opiekuni  prawni  zostają  zapoznani  z

regulaminem korzystania z podręczników w trakcie pierwszego zebrania. Swoim podpisem

potwierdzają zapoznanie z regulaminem oraz otrzymanie pełnego pakietu podręczników na

dany rok szkolny.

5. Listy  z  przydzielonymi  podręcznikami  oraz  podpisany  regulamin  przez  rodziców/

opiekunów nauczyciele oddają bibliotekarzowi najpóźniej do końca września.

6. Uczniowie  z  kl.  4-8  otrzymują  podręczniki  od  nauczycieli  danego  przedmiotu,  którzy

przypisują nr podręczników poszczególnym uczniom indywidualnie.

7. Wszystkie podręczniki należy oprawić i podpisać - imieniem, nazwiskiem oraz podać klasę

do której uczęszcza w danym roku szkolnym użytkownik podręcznika.



8. Zwrot  podręczników  z  dotacji  następuje  w  ostatnim  tygodniu  roku  szkolnego.  

Oddawany  podręcznik  nie  może  mieć  cech  znacznego  zniszczenia  czyli:

• braku stron;

• być popisany, porysowany;

• być poplamiony – (kredkami, farbami, tuszem, mazakami, atramentem  itp.);

• być podarty;

• być zalany - (np. wodą, sokiem, jogurtem itp.);

• inne - utrudniające dalsze użytkowanie;

9. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u

wychowawcy i bibliotekarza.

10. Zasady zdawania podręczników:

 W ostatnim tygodniu  nauczania  danego  roku  szkolnego  wychowawcy  z  kl.1-3  i

nauczyciele  przedmiotowcy  z  klas  4-8  oddają  rozliczone  listy  podręczników

bibliotekarzowi najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.

 W przypadku, gdy uczeń odchodzi  ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego lub

wyjeżdża  wcześniej  na  wakacje   rodzic/  opiekun  prawny   zobowiązany  jest  do

oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.

 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika: Rodzic ustala

z wychowawcą lub bibliotekarzem formę rozliczenia, którą może być:

• odkupienie podręcznika na własny koszt,

• wpłata  na  konto  szkoły  odpowiedniej  kwoty  za  podręcznik  (rodzic  lub

opiekun podaje imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza uczeń

oraz  tytuł  podręcznika).  W przypadku  zagubionych  podręczników z  kl.1-3  nr

części  zagubionego  podręcznika.  Ceny  podręczników do  poszczególnych  klas

znajdują się na stronie wydawnictwa danego tytułu. 

 Zniszczone ćwiczenia rodzice/opiekunowie prawni odkupują we własnym zakresie.

 Należność za zagubione podręczniki należy uregulować najpóźniej dwa dni przed

końcem roku szkolnego.

Podstawa  prawna:

Art. 22ak. Ust. 3 . Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)



W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

szkoła  podstawowa  może  żądać  od  rodziców  ucznia  zwrotu:

• kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

• kosztu  podręcznika  do  zajęć  z  zakresu  edukacji:  polonistycznej,  matematycznej,

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1,

określonego  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  i  zamieszczonego  na

stronie  internetowej  urzędu  obsługującego  tego  ministra.

Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa

Klasa…………………...

Imię i nazwisko wychowawcy………………………………………..           data……………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  REGULAMINEM  WYPOŻYCZENIA

PODRĘCZNIKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności

materialnej za spowodowane szkody.

OŚWIADCZAM również, iż dziecko otrzymało komplet podręczników i ćwiczeń.

Lp.    Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

1.

2.

3.

4.

5.


