
                                                      

Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników 

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników przekazanych w ramach projektu 

rządowego: 

1. zasady wypożyczania podręczników, 

2. obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem, 

3. postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika  

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  

w Chrzanowie. 

§ 2 

 

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

5. bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę szkolną; 

6. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania 

 podręczników lub materiałów ćwiczeniowych; 

7. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

 szkolnego; 

8. materiale ćwiczeniowym -  należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

 uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

9. rodzicu -  należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia; 

10. wychowawcy -  należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

 wychowawcę klasy. 

 

 

 

Rozdział 2 

 

Wypożyczanie uczniom podręczników  

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

 

§ 3 

 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki,  

2. Podręczniki przeznaczone są do użytkowania przez kolejne trzy roczniki uczniów. 

3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki. 

4. Biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

§ 4 

 

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników  podlega ewidencji. 

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

§ 5 

 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły objęci rządowym programem. 



§ 5 (c.d.) 

 

2.  Podręczniki wypożycza rodzic ucznia wg terminów ustalonych na początku roku 

szkolnego. 

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

szkolnego, oddaje do biblioteki wypożyczone mu podręczniki.. 

4. Podręczniki wypożyczane są na okres zajęć dydaktycznych,  termin zwrotu ustala 

dyrektor. 

5. Dołączone do podręczników płyty DVD/CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną 

część podręczników (nie mogą być oddzielnie wypożyczane) i należy je zwrócić wraz 

z podręcznikiem. 

6. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów o zasadach 

korzystania z podręczników. 

7. Rodzic ucznia zostaje zapoznany z regulaminem, zobowiązuje się do przestrzegania 

procedur, co potwierdza podpisem w odrębnym oświadczeniu. 

 

§ 6 

 

Zasady oddawania podręczników 

1. W ustalonym przez Dyrektora szkoły terminie zostaje zwołana Komisja w składzie: 

 nauczyciel bibliotekarz i wychowawcy klas, którzy  ocenią stan podręczników; 

2. Komisja przekazuje rodzicom informację na temat dopuszczenia, oddanych przez 

 niego podręczników,  do dalszego użytkowania w kolejnym roku szkolnym. 

3. W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia podręcznika 

 lub materiału edukacyjnego obowiązują przepisy § 9 Regulaminu. 

4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego 

 lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego 

 roku. 

 

§ 7 

 

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

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.  

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

w trakcie roku szkolnego, podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z których korzysta, stają się 

własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.  

 

Rozdział 3 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

 

§ 8 

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o stan 

 użytkowanych książek. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego 

 zniszczenia (brakujących stron, popisanych, porysowanych, poplamionych, podartych 

 kartek i innych uszkodzeń, utrudniających dalsze użytkowanie). 

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

3. Po otrzymaniu podręczników uczeń zobowiązany jest je oprawić i podpisać się na 

oprawce. 

 



 

 

Rozdział 4 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie 

podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie 

 szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.  

2. Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym MEN. 

3. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. . Rodzic/ opiekun prawny ucznia, 

 który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej 

 przez MEN kwoty w sekretariacie szkoły do końca trwania zajęć edukacyjnych 

 danego roku szkolnego. 

4. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie 

 wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, 

 rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie 

 bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik 

 lub materiał edukacyjny naprawić. 

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działania, które uniemożliwia dalsze ich 

 wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków (np. poplamienie niedające się usunąć, 

 trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie 

 kartek). 

6. Jeżeli do podręcznika dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je 

 zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie ich skutkuje koniecznością zwrotu 

 kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

 

§ 10 

 

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

 niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka zawiadamia 

 rodzica o konieczności zapłaty. 

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

 lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może 

 wstąpić na drogę postępowania sądowego. 

 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 11 

 

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest 

 dyrektor szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

 

 

 

 



Uczeń:  ……….………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i biorę odpowiedzialność za 

wypożyczone podręczniki: 

 

L.p. Autor Tytuł Nr 

inwen

tarza 

Data 

wypo

życze

nia 

Data 

zwro

tu 

Ocena 

stanu 

podr. 

1 M. Derlukiewicz Słowo na start cz.1 

podręcznikdo języka 

polskiego (kształcenie literackie i 

kulturowe) 

    

2 D. Chwastowska Słowo na start cz.2 

podręcznik do języka 

polskiego (kształcenie językowe) 

    

3 M. Dobrowolska Matematyka 4 z plusem 

 

    

4 G. Wojciechowski Wczoraj i dziś (podręcznik do 

historii i społeczeństwa) 
 

    

5 M. Marko- 

Worłowska 

Tajemnice przyrody (podręcznik 

dla klasy IV szkoły podstawowej) 
    

6 N. Beare Evolution plus (podręcznik do nauki 

j. angielskiego) 

 

    

7 M. Kęska Lubię to! (podręcznik do zajęć 

komputerowych dla klasy IV szkoły 
podstawowej) 

    

8 J. Lukas Do dzieła! (podręcznik do plastyki dla 

klasy IV szkoły podstawowej) 
    

9 M. Gromek Lekcja muzyki (podręcznik dla klasy 

IV szkoły podstawowej) 
    

10 L. Łabecki Jak to działa? (podręcznik do zajęć 

technicznych dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej) 

    

 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia w/w zobowiązuję się ponieść koszty zakupu nowego 

podręcznika. 

 

Otrzymałem /łam materiały ćwiczeniowe, które są moją własnością po zakończeniu roku 

szkolnego, na który obowiązują: 

L. 

p. 

Przedmiot  tytuł 

1 Język polski Słowo na start 

2 matematyka Matematyka 4 z plusem 

3 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś 

4 Przyroda Tajemnice przyrody Część 1 i 2 

5 Muzyka  Lekcja muzyki 

6 J. angielski Evolution plus 

 

 

 

……………………..                                                      ………………………… 

Data                                                                                   podpis 


