
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Józefa Janika w Koszutach 

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom  

Szkoły Podstawowej im. J. Janika w Koszutach 

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811. 

 

1. Podręczniki MEN  są własnością organu prowadzącego szkołę podstawową. 

2. Podręczniki do nauki języka angielskiego są własnością szkoły podstawowej. 

3. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników 

oraz materiałów ćwiczeniowych, w tym podręcznik do nauki języka angielskiego. 

4. Rodzice / prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania 

i korzystania z bezpłatnych podręczników. 

5. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na rok szkolny. 

Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki pierwszoklasistów. 

6. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć), 

przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na 

personalia użytkownika wypełnia rodzic / prawny opiekun ucznia. 

7. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych 

podręczników do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, 

niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania. Kolejne części bezpłatnego 

podręcznika otrzymają rodzice po zwróceniu użytkowanej części podręcznika. 

8. Pierwsze części podręczników zostaną wypożyczone na zebraniach klasowych. Rodzic 

ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręcznika. 

9. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice 

zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych. 



10. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez 

rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów 

zostaną poinformowani przez wychowawców klas. 

11. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, 

rysować, wycinać, zaginać stron). 

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoła może żądać od 

rodziców / prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.  

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony zostanie 

nowy podręcznik uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, 

który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. 

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice / prawni 

opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe 

materiały ćwiczeniowe. 

15. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników. 

16. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku 

szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, 

korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników  

lub materiałów edukacyjnych 

 

 Warunki wypożyczania przez uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych 

podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej. 

 Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczone uczniowi od początku roku 

szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wypożyczenie 

następuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Zwrot do biblioteki 

szkolnej następuje w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 Obowiązkiem ucznia jest oprawić podręcznik za pomocą okładki (papierowej lub 

plastikowej) po wypożyczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzyć podręcznik podpisem 

na etykietce, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której chodzi. 

 W ciągu roku szkolnego obowiązkiem ucznia jest zmienić okładkę podręcznika, jeśli 

ta ulegnie zniszczeniu. 

 W podręczniku lub w materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać 

dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, 

zakreślacza, kredek. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, 

zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału 

edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie. 

 W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych (potargania, 

rozklejenia itd.) należy je natychmiast skleić przeźroczystą taśmą samoprzylepną, aby 

nie została utracona możliwość swobodnego odczytywania zawartych w nich treści. 

 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła 

podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, 

który zapewnia MEN. 


