
 

 

 

 

 

 

Regulamin  

ZSP nr 2 w Pleszewie 

korzystania z darmowych podręczników  

lub materiałów edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Regulamin korzystania 

 z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły, 

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

2. Każdy uczeń, rodzic, opiekun prawny ucznia powinien zapoznać się z Regulaminem 

korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział II 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły  

i zostają przekazane bibliotece szkolnej. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być 

użytkowane przez minimum 3 lat. 
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Rozdział III 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

§ 1 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych  

oraz okres trwania wypożyczenia 

 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015  

lub później. 

2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia  

15 września danego roku szkolnego. 

3. Podręczniki wypożyczone są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 15 czerwca 

danego roku szkolnego. 

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych 

materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej w klasie III, VI 

szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum, świadczącego o rozliczeniu się ucznia  

z biblioteką szkolną. 

 

§ 2 

Procedura wypożyczania podręcznika 

 

1. Na początku roku szkolnego według ustalonego harmonogramu uczniowie wypożyczają 

z biblioteki szkolnej podręczniki lub materiały edukacyjne na kartę czytelnika.  

2. W klasie I szkoły podstawowej rodzic podpisuje umowę użyczenia podręczników lub 

materiałów edukacyjnych. 

3. Każda umowa użyczenia musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.  

4. Wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy  

i najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego, przekazać go bibliotece. 
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5. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem 

sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia 

natychmiast zgłosić wychowawcy. 

 

§ 3 

Zmiana szkoły 

 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  

w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. 

2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza bibliotekarz, 

wydając rodzicowi stosowne potwierdzenie. 

3. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych zastosowanie ma rozdział IV niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział IV 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

ZA UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW 

 

§ 1 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie 

książki. 

2. Uczeń ma obowiązek obłożyć folią lub papierem okładkę podręcznika lub materiału 

edukacyjnego, na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany 

okładki. 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). 

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować 

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, 
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jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie 

wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, 

itp.). 

6. Zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych zostaje odnotowany na karcie 

czytelnika. 

 

 § 2 

Zakres odpowiedzialności 

 

1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub 

zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła ma prawo żądać od rodzica 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 ta stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Wartość uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych podręczników określa Dyrektor 

szkoły. 

5. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych 

podręczników biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła  

do rodzica wezwanie do zapłaty.  
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§ 3 

Zwrot podręczników 

 

1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie 

określonym w niniejszym Regulaminie szkoła może żądać od rodzica 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 ta stanowi dochód budżetu państwa. 

2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor szkoły. 

3. W celu uzyskania od rodziców kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub 

materiału edukacyjnego biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, 

wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty. 

 

Rozdział V 

INWENTARYZACJA 

 

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze  

od użytkowników danego roku szkolnego. 

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi szkoły najpóźniej na miesiąc  

po zakończeniu roku szkolnego, celem uzupełnienia zbiorów. 

3. Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych, znajduje się  

w bibliotece szkolnej. 

 

 

 



7 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  

i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde 

ich życzenie. 

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki 

rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły. 

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor 

szkoły. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 


