
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, 

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły, 

c) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów 

edukacyjnych.         

2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

3. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne. 
4. Biblioteka nieodpłatnie: 
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub 

zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną, 

b)  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

5. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.  

6. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów lub zakup całego podręcznika. 

 

Przyjęcie podręczników na stan szkoły 

Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają 

przekazane na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne 

przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata.  

 

Procedura wypożyczania podręcznika 

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 15- go września 

danego roku szkolnego na okres 10-ciu miesięcy.  

2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy  pobiera z biblioteki podręczniki w liczbie 

równej uczniów w swojej klasie. 

3. Wraz z pobraniem podręczników wychowawca klasy ma obowiązek przygotować Umowę 

użyczenia podręczników wraz z listą uczniów swojej klasy. 

4. Po przekazaniu podręczników uczniom wychowawca ma obowiązek odebrać podpisaną przez 

rodziców Umowę użyczenia. 

Zmiana szkoły 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, 

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy, 

który otrzymane podręczniki przekazuje niezwłocznie do biblioteki. 

2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia co zostaje potwierdzone poprzez 

zdjęcie ze stanu ucznia danego podręcznika. 

 



Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki 

1. Uczniowie są zobowiązani do: 

a) używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,  

b) zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, 

c) chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem. 

2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek. 

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń 

lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i 

nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. 
 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub 

rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie. 

2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, 

poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, 

wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.  

Zakres odpowiedzialności 

1. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie 

wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia. 

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może zgodnie z Umową użyczenia 

żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub żądać zakupu podręcznika. 

Postanowienia końcowe 

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 Regulaminu jest Rada Pedagogiczna. 

3. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały 

ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. 

 


