
Regulamin korzystania z darmowych  podręczników i materiałów 

edukacyjnych  i ćwiczeniowych w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Kłonówku-Kolonii  

 

 

 

1. Począwszy od roku 2014/2015 Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki  

i materiały edukacyjne dla klas I –VIII na okres jednego roku szkolnego.  

(Ustawa z 30 maja 2014r.) 

2. Darmowe podręczniki i materiały edukacyjne dla klasy I - VIII szkoły podstawowej są 

własnością Szkoły. 

3. Szkoła również nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku 

zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. 

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz, który na początku roku 

szkolnego, w porozumieniu z wychowawcą przekazuje uczniom podręczniki i materiały 

edukacyjne oraz ćwiczeniowe  w liczbie zgodnej z liczbą osób danej klasy. 

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu przez rodzica / prawnego 

opiekuna ucznia umowy użyczenia. Podpis w tym dokumencie jest równoznaczny z 

akceptacją warunków regulaminu korzystania z darmowych  podręczników i materiałów 

edukacyjnych. 

6. O kolejnych wypożyczeniach podręczników (materiałów edukacyjnych) w kl. I - III  

i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje 

nauczyciel.  

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

będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

8. Wypożyczony podręcznik należy chronić przed zniszczeniem lub utratą. Należy go obłożyć 

w okładkę i nie wolno w nim  niczego pisać ani zaznaczać. Na bieżąco należy dokonywać 

drobnych napraw. 

9. Zwrotu podręcznika w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego 

użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.) należy dokonać w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, do biblioteki szkolnej. 

Niezwrócenie wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych)  

w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem. 

10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników (materiałów edukacyjnych). 

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

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

12.  Zagubienie np. płyty lub innych dodatków stanowiących część składową podręcznika lub 

materiału edukacyjnego skutkuje koniecznością zakupu całego podręcznika/materiału 

edukacyjnego lub zwrotu kosztów ich zakupu. 



13. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia podręczników Szkoła wzywa rodziców 

uczniów do zwrotów otrzymanych darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

14. W sytuacji uszkodzenia (poplamienie nie nadające się usunąć, rozerwanie, wyrwanie 

kartek, popisanie książki, uszkodzenie rogów i grzbietu) bądź zagubienia 

podręcznika/materiału edukacyjnego dla kl. I -VIII rodzice/prawni opiekunowie  ucznia 

zobowiązani są do zakupu nowego. 

15. Odpowiedzialność za użytkowanie podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje  

UMOWA UŻYCZENIA  pomiędzy Szkołą a rodzicem/prawnym opiekunem ucznia. 

16. Stopień zużycia lub uszkodzenia podręczników, materiałów edukacyjnych określa 

bibliotekarz  wraz z wychowawcą.  

17. W sytuacji zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zostanie 

zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu 

podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. 

18. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych dla kl. I - VIII 

rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko  

w nowe materiały ćwiczeniowe. 

19.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

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

poz. 811).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014r. w sprawie udzielania [jednostkom samorządu 

terytorialnego] dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014r. poz. 902). 

3. Ustawa z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907  

z późn. zm.).  

 

 


