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Regulamin korzystania przez uczniów 

z podręczników dotacyjnych lub materiałów edukacyjnych 

 
Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:  

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu 

do podręczników lub materiałów edukacyjnych,  

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,  

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika 

lub materiałów edukacyjnych.  

 

2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z 

regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych.  

                                                 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych 

 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe.  

2. Biblioteka nieodpłatnie:  

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające 

postać papierową,  

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną,  

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu 

lub je udostępnia.  

3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów 

edukacyjnych podlega ewidencji.  

4. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych 

uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. 

5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 

15 września (w miarę dostępności podręczników).  

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 

jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 15 czerwca 2021 r.  
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7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, 

mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub 

materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.  

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

innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub 

materiały edukacyjne.  

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.  

2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i 

czyste obłożenie książki.  

3. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw 

czy ewentualnej wymiany okładki.  

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w 

podręcznikach.   

5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować 

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a 

następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone 

podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, 

plansze itp.).  

 

 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub 

niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego 

 

 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego rodzic jest zobowiązany do jego odkupienia 

i przekazania do biblioteki lub zwrotu kosztów zakupu. 

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie 

się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające 

jednak dalsze ich wykorzystywanie.  

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie 

się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika 

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub  
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popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz 

inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika 

lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne  

z nich korzystanie w przyszłości.  

4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były 

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

podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś  

z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

 

 

Zwrot podręczników 

 

1. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego 

w wyznaczonym terminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia: 

  

–zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego lub  

–zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego, o którym 

mowa w art. 22 ad  ust.1, określonego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra.  

 

Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor 

Szkoły.  

 

2. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w 

terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka wysyła do 

Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku 

zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę 

postępowania sądowego.  

 

 

                                     

                                       Postanowienia końcowe 

 

1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.  
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2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym 

regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku 

 (z późniejszymi poprawkami). 

 

 

 

 

                                                                              …………………. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             
 
                                                                                                ( Załącznik 1) 
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…………………………... 
…………………………… 

(imię i nazwisko, adres Rodzica/Opiekuna ucznia) 

 

 

 

Wezwanie do zapłaty 
 

         Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy 

zwrotu podręczników / kosztu  zniszczonych /niezwróconych 

podręczników według załączonego spisu. Podręczniki były 

wypożyczone dla Państwa dziecka –  ucznia / uczennicy klasy....... 

na rok szkolny  ............. 

Termin zwrotu minął dnia............................... 

 

W związku z tym prosimy o uregulowanie w terminie.......... dni od 

otrzymania niniejszego pisma łącznej kwoty w 

wysokości.......................zł   stanowiącej wartość wypożyczonych 

podręczników. 

 

Wpłaty prosimy dokonać na podany niżej rachunek bankowy: 

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

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

(nazwa banku) 

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

(numer konta) 

                                                                                           Z poważaniem  

 

 

                                                                                                ..................... 
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Wykaz niezwróconych podręczników 

 

Lp.           Autor / Tytuł  Nr 

inwentarzowy 

  Cena/Wartość 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                   Łącznie:    ………………..zł 

 

 


