
Regulamin korzystania z podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

zakupionych z dotacji celowych. 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano 

z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

 

2. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a 

zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności (  tzw. zeszyt ćwiczeń)  

 

3. Biblioteka nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na okres jednego roku szkolnego 

2)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe 

 

4. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych im podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych 

2) uczniowie w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. 

W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub 

wychowawcy klasy 

3) uczniowie są zobowiązani do obłożenia wypożyczonych podręczników w okładki 

4) uczniowie są zobowiązani  do podpisania wszystkich wypożyczonych im podręczników oraz 

materiałów ćwiczeniowych swoim imieniem i nazwiskiem oraz do wpisania klasy do której 

uczęszczają. 

5) na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub wymiany okładki 

6) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych 

7)  dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część  podręcznika i  należy  ją  zwrócić  

wraz z podręcznikiem.  Zagubienie  lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu 

kosztów całego podręcznika.  

8) przed zakończeniem roku szkolnego, w terminie ustalonym przez szkołę, uczniowie zwracają 

wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. 



 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany do zwrócenia do 

biblioteki szkolonej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

2)  w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, 

uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje 

szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów 

bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń 

przechodzi. 

 

6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia podręczników i 

materiałów edukacyjnych stwierdzone przy ich zwrocie.  

 

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w  ustalonym terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich 

zakupu. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód 

budżetu państwa. 


