
PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9 im. MARII DĄBROWSKIEJ w ZAWIERCIU 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej 

regulaminem, reguluje: 

1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom 

dostępu do nich, 

2) obowiązki ucznia, nauczycieli i zobowiązania rodzica związane z wypożyczeniem, 

3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 

edukacyjnego, 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu, zwanej dalej szkołą. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w w/w szkole; 

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia w/w szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych; 

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację właściwiej podstawy programowej i programu nauczania, mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia; 

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy. 
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Rozdział 2 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych  

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

§ 3 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. 

2. Gromadzone przez bibliotekę podręczniki i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły. 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone są do użytkowania przez okres co najmniej 

trzech lat. 

4. Biblioteka nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub/i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną. 

§ 4 

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji. 

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczycieli bibliotekarzy. 

3. Wersje elektroniczne  podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stanowisku 

komputerowym w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej szkoły. Jeżeli szkoła dysponuje 

kodami do elektronicznej wersji podręczników przekazanymi przez wydawnictwa, takowe 

przekazuje uczniom, by mogli mieć dostęp do podręczników z dowolnego urządzenia 

elektronicznego z dostępem do Internetu. Szkoła nie musi zapewniać elektronicznej wersji 

podręcznika jeżeli uczeń otrzymał wersję papierową. Wersja elektroniczne jest opcją dodatkową, 

nieobowiązkową dla szkoły. 

 

§ 5 
 
1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie 

szkoły. 

2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego pełnego tygodnia roku 

szkolnego. 

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-

wychowawczych z nieprzekraczalnym terminem zwrotu do dnia 15 czerwca danego roku 

szkolnego. 

4. W przypadku wydawnictw kilkuczęściowych kolejna część podręcznika lub wydawnictwa 

edukacyjnego nie może zostać wypożyczona bez uprzedniego zwrotu części wcześniejszej. 

5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. 

stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie 

wypożyczane). 



PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9 im. MARII DĄBROWSKIEJ w ZAWIERCIU 

§ 6 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest 

zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym  

w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej 

w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział 3 

Obowiązki uczniów, wychowawców i rodziców związane z wypożyczeniem 

§ 7 

1. Uczeń otrzymuje podręcznik lub materiał edukacyjny opracowany technicznie przez bibliotekarzy, 

tj. ponumerowany i ostemplowany. 

2. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest 

dbać o stan użytkowy książek. 

3. Uczniowie zobowiązani są do zabezpieczenia podręczników/materiałów edukacyjnych przed 

zniszczeniem – obłożenia w szary papier, folię, gotową okładkę. Zabrania się przyklejania 

czegokolwiek na stałe do podręczników/materiałów edukacyjnych (okładka samoprzylepna, 

naklejka). 

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach  

i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem podpisu imieniem i nazwiskiem ucznia korzystającego  

z podręcznika/materiału edukacyjnego we wskazanym miejscu (o ile takie w podręczniku/materiale 

edukacyjnym jest) lub wewnątrz przedniej bądź tylnej okładki. 

5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania  

z podręczników lub materiałów edukacyjnych.  

6. Wszyscy nauczyciele, w szczególności zaś wychowawcy, mają obowiązek na bieżąco 

monitorować stan podręczników/ materiałów edukacyjnych.  

7. Rodzice i uczniowie potwierdzają podpisem zapoznanie się i przyjęcie do stosowania zapisów 

niniejszego regulaminu na liście, której wzór stanowi załącznik 1 do regulaminu. 

8. Rodzice i uczniowie potwierdzają również podpisem otrzymanie pakietu materiałów ćwiczeniowych 

zapewnionych przez szkołę, które uczeń otrzymuje na własność z zastrzeżeniem § 7 pkt.9 (zał. 1). 

9. Jeżeli uczeń opuszcza szkołę w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany zwrócić do biblioteki 

szkolnej zestaw wszystkich materiałów ćwiczeniowych, który otrzymał we wrześniu.   
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Rozdział 4 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia  

w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego 

§ 8 

1. W przypadku mocnego uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, szkoła może żądać od rodziców ucznia 

zwrotu: 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), 

określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego 

na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra (kwota zwrotu stanowi w tym 

wypadku dochód budżetu państwa) lub 

3) odkupienia podręcznika odpowiadającego zniszczonemu egzemplarzowi (egzemplarz 

zniszczony uczeń otrzymuje z biblioteki na własność). 

2. Przez lekkie uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które 

powoduje umniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, lekkie, 

usuwalne poplamienie, popisanie, niewielkie zgniecenie lub rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie 

skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do takiego uszkodzenia, 

zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić. 

3. Przez mocne uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się 

działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. 

poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, 

wyrwanie, zgubienie kartek,). 

4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze, 

itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie wskazanych 

integralnych części podręcznika skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych. 

5. Stan użytkowy i przydatność podręczników oceniają nauczyciele bibliotekarze w porozumieniu  

z wychowawcami klas oraz, w szczególnych przypadkach, z dyrektorem bądź wicedyrektorem 

szkoły. 

§ 9 

1. W celu uzyskania od rodziców kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka kontaktuje się z rodzicami za pośrednictwem 

wychowawcy, jeśli taki rodzaj komunikacji nie jest skuteczny - wysyła do rodzica wezwanie do 

zapłaty (zał. 2). 
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2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki/materiały 

edukacyjne lub braku podręcznika odkupionego za zniszczony, szkoła w porozumieniu z organem 

prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 10 

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły. 

2. Decyzje w kwestiach spornych z zakresu wypożyczeń lub udostępniania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, które nie zostały objęte tym regulaminem, podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 
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Załącznik 1 (wzór) 

Klasa ………...       Zawiercie, dn. ………………………… 

Wychowawca……………………………………..    

Zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Potwierdzam również odbiór pakietu materiałów ćwiczeniowych. 

 

  

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia Podpis rodzica  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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Załącznik 2 (wzór) 

 

................................................. 
 (pieczęć Szkoły)  
        ...................................................  
        (miejscowość i data)  

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  
   (imię i nazwisko, adres Rodzica/Opiekuna ucznia)  

 

   

WEZWANIE DO ZAPŁATY NR ……………………. 

 

Na podstawie Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych, którego zapisy 

przyjął/ęła Pan/Pani do przestrzegania potwierdzając własnoręcznym podpisem, z uwagi na: 

uszkodzenie / zniszczenie / brak zwrotu użyczonego przedmiotu* wzywamy do uregulowania należnej 

kwoty wg podanego obliczenia: 

 

Lp. Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego Wartość 
Kwota do 
zapłaty 

 
 

   

 
 

   

 RAZEM  

 

Słownie do zapłaty: ............................................................................................................................... 

Wymienioną sumę prosimy przekazać na rachunek Szkoły w Banku ................................................. 

numer konta bankowego ............................................................................... w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieprzekazania należnej nam kwoty sprawę skierujemy 

na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.  

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania, 

prosimy o uznanie go za nieaktualne.  

 

.............................................................  
             (pieczęć i podpis Sporządzającego)  

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 


