
 

Regulamin 

wypożyczania i użytkowania  

 bezpłatnych podręczników szkolnych (materiałów edukacyjnych) 

 w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 

 
Podstawa prawna: 

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

2014r.poz.811.) 

Rozporządzenie MEN - Dz.U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902 

 

1. Podręczniki do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  w roku szkolnym 

2017/2018 są własnością szkoły i wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych 

placówki. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające 

postać papierową. 

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

4. Przyjęte zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązują w  szkole 

przez co najmniej 3 lata szkolne. 

5. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny 

i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (najpóźniej do 

20 czerwca).  

6. Uczniowie klas I - III pierwsze części podręczników mają wypożyczane we wrześniu, o 

terminie wypożyczenia kolejnych części decyduje nauczyciel. Przed wypożyczeniem 

nowej części uczeń oddaje wcześniej wypożyczoną część. 

7. Za dopilnowanie terminów wypożyczania i oddawania podręczników odpowiada 

wychowawca klasy oraz pracownik biblioteki. 

8. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne. 

Wszystkie podręczniki muszą być obłożone w ochronne okładki.  Nie wolno 

wewnątrz podręczników rysować, zaznaczać, wycinać itp. 

9. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie 

przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za 

wypożyczony podręcznik lub materiał edukacyjny. ( załącznik nr 2 do regulaminu). 



10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego przez ucznia, szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu 

zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

11. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania 

książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej. 

12. W przypadku gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku 

szkolnego, w nowej szkole na czas zakupu przez szkołę podręczników, korzysta                       

z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych                      

z biblioteki szkolnej. 

13. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzic/ opiekun prawny potwierdza 

własnoręcznym podpisem na druku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 

(załącznik nr 1). 

14. Zwrot podręczników potwierdza rodzic /opiekun prawny własnoręcznym podpisem na 

druku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu korzystania  

z darmowych podręczników 

 

 

 

 
……………………….       Wojcieszyce……………………… 

/pieczątka szkoły/       

 

Oświadczenie  

 Przyjmuje do wiadomości, iż jestem odpowiedzialny za właściwe użytkowanie 

wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych przez moje dziecko  

…………………………………………………  ucznia klasy …………………… 

w roku szkolnym  ………………..  . 

 W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nieoddania do biblioteki szkolnej 

wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową 

zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). 

 

         ……………………………. 

            /data i czytelny podpis rodzica/ 

 

 

 

 


