
SZKOLNY REGULAMIN                                                                                              

KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW 

EDUKACYJNYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI 

 

§ 1            

1. Regulamin określa zasady  udostępniania uczniom podręczników,  materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeń oraz postępowanie w przypadku ich zagubienia, uszkodzenia lub 

zniszczenia.  

2. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły. 

3. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły zawiera z rodzicem/ opiekunem każdego ucznia 

pisemną „Umowę użyczenia” zawierającą wykaz podręczników będących przedmiotem 

użyczenia  i określającą zakres odpowiedzialności za ich użyczenie. 

§ 2 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia pochodzące z dotacji są własnością szkoły. 

2. W/w materiały są gromadzone, udostępniane i przechowywane w bibliotece szkolnej.  

3. Do korzystania z nich uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.  

4.Podręczniki i materiały edukacyjne użytkowane są przez okres minimum trzech lat.  

5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

6. Wypożyczanie odbywa się w ciągu dwóch pierwszych tygodni września danego roku 

szkolnego.  

7. Termin zwrotu mija 3 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

8. W uzasadnionych okolicznościach, takich jak  przejście ucznia do innej szkoły czy objęcie 

go specjalnymi formami nauki, szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów 

przed upływem terminu zwrotu.  

§ 3 

1. W pierwszych dniach września wychowawcy przekazują do biblioteki podpisane przez 

rodziców/opiekunów komplety „Umów użyczenia”. 

2. W terminie wskazanym w §2 ust. 6, uczniowie z wychowawcą  lub nauczycielem 

przedmiotu pobierają z biblioteki komplety podręczników, które rejestrowane są na ich 

kontach czytelniczych .  

3. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, 

będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.  

4. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników. 



§ 4 

1. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając 

zużycie będące następstwem prawidłowego używania.  

2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów, notatek, zaznaczeń.  

3. Przez cały okres użytkowania podręczników, uczeń dba o ich właściwe i czyste obłożenie.  

4. Dodatkowe wyposażenie podręcznika jest jego integralną częścią i również podlega 

zwrotowi w stanie niezniszczonym (np. płyty, plansze, mapy itp.). Ich zagubienie lub 

zniszczenie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. 

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wad 

fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają dalsze 

korzystanie z niego.  

§ 5 

1. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel 

bibliotekarz. 

2. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele dokonują oględzin podręczników, określając 

stopień ich zużycia. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika we wskazanym 

terminie, rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.  

4.  Za zniszczony podręcznik rodzic dokonuje wpłaty w kasie szkoły, a dowód wpłaty składa 

w bibliotece szkolnej.  

5. Uczeń będzie mógł otrzymać komplet podręczników do następnej klasy, jeśli rozliczy się   

z wypożyczeń z poprzedniego roku szkolnego. 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2018 roku na podstawie zarządzenia 

dyrektora szkoły 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  Dz. U. z 2017r. 

poz.,2203. 


