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REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I 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 związane z wypożyczeniem, 

3) postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Bolesława Chrobrego w Lubsku, zwanej dalej szkołą. 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o; 

bibliotece - należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole; 

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do 

otrzymywania 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 programu nauczania, 

mający postać papierową lub elektroniczną; 

materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony 

dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości umiejętności; 

rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego 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. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały 

biblioteczne stanowią własność szkoły i należy je zwrócić do biblioteki 

szkolnej w terminie określonym w  § 5 pkt. 3.  

3. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres 

co najmniej trzech lat. 

4. Biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać  

papierową; 

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

mających postać elektroniczną (internetowa strona szkoły). 

 

§ 4 

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych 

podlega  ewidencji. 

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

§ 5 

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 najpóźniej do dnia 20 września danego roku 

szkolnego pod warunkiem wcześniejszego otrzymania podręczników przez 

szkołę. 

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego 

roku szkolnego.  
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4. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do 

biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej.  

5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu 

wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

6. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty 

CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub 

materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane). 

7. Rodzic / prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z 

regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku 

komplet podręczników lub materiał edukacyjny /załącznik nr 1/. 

8. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z 

biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie 

uczniów swojej klasy. 

 

§ 6 

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

szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały 

edukacyjne, z wyjątkiem określonym poniżej w pkt.2. 

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

innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział 3 
Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem 

 

§ 7 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych 

uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowanych książek. 

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy 

ewentualnej wymiany okładki. 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w 

podręcznikach  i materiałach edukacyjnych. 

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). 
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5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien 

uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, 

podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a 

następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki 

wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.). 

6. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach 

korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

 

Rozdział 4 
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych 
 

§ 8 

1. W przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub 

materiałów edukacyjnych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt.3, szkoła 

może żądać od rodziców / opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu 

podręcznika/ów lub kosztu materiałów edukacyjnych. Kwota ta stanowi 

dochód budżetu państwa. 

2. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 

lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje 

się do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałym 

fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. W tym przypadku 

sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się  

działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika 

lub materiałów edukacyjnych (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, 

zagniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych 

naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do 

uszkodzenia, zobowiązany jest  podręcznik lub materiały edukacyjne 

naprawić. 
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5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się 

działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć 

skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie nienadające się usunąć, 

trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, 

zagubienie kartek). 

6. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta 

CD/DVD,  mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub 

materiałami  edukacyjnymi. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością 

zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

 

§ 9 

1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub  

niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła wysyła 

do rodzica wezwanie do zapłaty /załącznik nr 3/. 

2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone 

podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem 

prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

 
§ 10 

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

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu 

jest  dyrektor szkoły. 

3. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w 

niniejszym regulaminie,  podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ........................................ 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 
 

 

Lubsko, dnia ................................ 

 

OŚWIADCZENIE  KLASA Ia 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na 
siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna 
podręczniki będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława 
Chrobrego w Lubsku. 
 
 

Lp Nazwisko i imię ucznia 
Podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
Uwagi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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Załącznik nr 2 

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

 

.................................................    Lubsko, dnia................................ 

 Pieczęć szkoły  
 

 
Protokół 

zagubienia podręcznika / znacznego zużycia / zniszczenia podręcznika  
 

sporządzony w dniu ................................................ przez Komisję w składzie: 

1) ...................................................... 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

 

w obecności ................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

1. Komisja stwierdza, że podręcznik / podręczniki: 
 

Lp Nr inwentarzowy Wartość 

   

   

   

   

   

 
został: 

1) zagubiony, 

2) znacznie zużyty (poza zwykłe używanie), 

3) zniszczony. 

 

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu 

kosztów zakup nowego podręcznika. 

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika/podręczników wynosi 

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

Podpisy członków Komisji: 

1 ............................................ 

2 ............................................. 

3 .............................................    Podpis 

rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 
do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

 

 

.................................................    Lubsko, dnia................................ 

 Pieczęć szkoły  

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 

.................................................... 
rodzica/opiekuna  

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

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

 

Na podstawie oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia ............................... z 

powodu: zagubienia podręcznika / znacznego zużycia / zniszczenia podręcznika 

wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia: 

Tytuł podręcznika Nr inwentarzowy Wartość 

podręcznika 

Kwota do 

zapłaty 

    

    

    

    

 Razem   

 

 

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

Wyżej wymieniona kwotę prosimy przekazać w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania niniejszego wezwania.  

 

 

 

        Dyrektor szkoły  


