
Zespół Szkół w Prusach 

1 

 

Regulamin korzystania z darmowego podręcznika szkolnego 
 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 22ak ust. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników 

oraz postępowanie w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia 

podręcznika. 

2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i 

stosowania jego postanowień w praktyce. 

3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza na 

podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy. 

4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie 

użytkowników. 

 

§ 2 

1. Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność szkoły i znajdują się w 

zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat. 

3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy 

rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później. 

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 

dnia 10 września danego roku szkolnego w dniach i godzinach uzgodnionych 

pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy. 

5. Termin zwrotu podręcznika mija z dniem 30 czerwca danego roku szkolnego w 

dniach i godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy. 

Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych 

zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 

6. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu 

wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w punkcie 5. 
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7. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w punkcie 6. rozumie się  w 

szczególności przejście ucznia do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi 

formami nauki lub wychowania oraz przejście ucznia do oddziału zerowego w 

przedszkolu na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Podręczniki są wypożyczane uczniowi po zawarciu przez jego rodzica Umowy 

użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia 

przechowuje się w bibliotece szkolnej. 

9. Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne 

prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

10. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest 

wychowawca klasy, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje 

niezwłocznie do biblioteki szkolnej. 

 

§ 3 

1. Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w §2 ust. 4, 

uczniowie za pośrednictwem wychowawcy pobierają z biblioteki podręczniki. 

2. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca 

informuje rodziców o zasadach odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik. 

3. 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: 

a) wyrywania kartek z podręcznika, 

b) robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, 

ołówka, itp., 

c) sklejania kartek podręcznika, 

d) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami, 

e) nacinania kartek nożyczkami. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2. oznaczają uszkodzenie podręcznika. 
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4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne 

spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie. 

 

§ 5 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie 

wskazanym w §2 ust. 5. rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu 

podręcznika. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika dla klasy I 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część 

„Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty 

dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej 

obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, 

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy 

wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części. 

Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, 

zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od 

rodziców ucznia zwrotu 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 ustawy o systemie oświaty, 

określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i 

zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.  

3. Przepis §5 pkt.1. nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po 

trzyletnim użytkowaniu. 

 

§ 6 

1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014r. 

 


