
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZENNIC 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH im. św. MAŁGORZAY Z KORTONY w 

PIASECZNIE 

Podstawa prawna: 

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

ustaw dz. U. z 2014 r. poz. 811. (art. 22ae ust. 2,3) 

1. Podręczniki/materiały dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w 

ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego 

protokołu przekazania (załącznik nr 1). 

2. Podręczniki/materiały dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność 

Szkoły. 

3. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego. 

4. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje się w 

terminach określonych przez szkołę i podanych przez nauczyciela bibliotekarza do 

wiadomości uczennicy i rodziców, jednak nie później niż do końca roku szkolnego. 

5. Dla podręczników szkolnych prowadzona jest osobna ewidencja. 

6. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczennicom podręczniki/materiały 

edukacyjne, przeznaczone  do co najmniej trzyletniego użytkowania przez trzy 

kolejne roczniki. 

7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe (jednoroczne, przeznaczone do 

użytku indywidualnego) bez obowiązku ich zwrotu (załącznik nr 3). 

8. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiału dydaktycznego, bądź ich zniszczenia 

lub znacznego uszkodzenia szkoła zażąda  od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu 

kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego według stawek dotacji na 

poszczególne klasy. 

9.  W przypadku zgubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału 

dydaktycznego sporządza się protokół, a rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do 

zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika (załącznik nr 4). 

10. Rodzic/opiekun prawny może sam odkupić zgubiony lub zniszczony 

podręcznik/materiał edukacyjny. 

11. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i 

wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik/materiał edukacyjny 

(załącznik nr 2). 

12. Dołączona do podręcznika/materiału edukacyjnego płyta CD stanowi jego integralną 

część i musi być wraz z podręcznikiem/materiałem edukacyjnym zwrócona. Zgubienie 

płyty skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika/materiału 

edukacyjnego. 

13. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi. 

14. Uczennica, która w ciągu roku z powodów losowych rezygnuje z edukacji w Szkole 

zobowiązany jest zwrócić podręcznik/materiał edukacyjny. 



15. Uczennica korzystająca z podręczników/materiałów edukacyjnych jest zobowiązana 

do ich szanowania, używania zgodnie z przeznaczeniem, do chronienia przed 

zniszczeniem i zgubieniem. 

16. Kategorycznie zabrania się dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków i 

zaznaczeń. 

17. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do 

usunięcia i nie powodującą jego zniszczenia. 

 

 

 

 

Słowniczek użytych w regulaminie terminów: 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający 

realizację programu nauczania, mający postać papierową. 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich 

wiadomości i umiejętności. 

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w artykule 22ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty 

(dz. U. z 2014 r. poz.811). 

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

 


