
Regulamin 

korzystania z darmowych podręczników,  

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. (art. 22  ust.2,3) 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

      1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych                                 

i  materiałów ćwiczeniowych” reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 

b) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

2. Z regulaminem obowiązek ma zaznajomić się każdy uczeń, rodzic/opiekun prawny.  

3. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są własnością Szkoły. 

 

II ZASADY GROMADZENIA I UDOSTEPNIANIA 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe wprowadzone są na stan 

biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. 

2.  Biblioteka nieodpłatnie: 

-   wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe mające postać 

papierową,   

-   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną,  

-   przekazuje uczniom (na podstawie protokołu zbiorczego) materiały ćwiczeniowe bez 

obowiązku zwrotu.   

3. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego. Podręczniki 

są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez 3 kolejne roczniki 

uczniów. 

4. Wypożyczania (użyczenia) podręcznika, materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-

bibliotekarz na podstawie protokołu zbiorczego, w obecności wychowawcy klasy. 



5. Wypożyczenie podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w klasie I, odbywa 

się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić 

odbiór własnoręcznym podpisem. 

6. Zwrot podręcznika odnotowuje się w kartotece wypożyczeń lub w protokole zbiorczym, co 

oznacza rozliczenie się ucznia z biblioteką szkolną. 

7.  Za zapoznanie uczniów i rodziców z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy. 

8. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z niniejszymi 

regulaminem wypożyczenia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych. 

Regulamin będzie odczytany na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. 

Zamieszczony jest także na stronie www szkoły. 

9. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe podlegają zwrotowi do biblioteki 

szkolnej w przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego. 

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego, uczeń 

może czasowo skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się 

w bibliotece szkolnej. 

 
 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY 

EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

 

1. Korzystający z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczeń, 

zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do 

chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem. 

2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika/materiałów edukacyjnych w 

okładce ochronnej. 

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

4. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika, materiału edukacyjnego 

lub ćwiczeniowego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Szkołę 

w formie pisemnej.  

5. W przypadku zagubienia podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych  bądź 

ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, Szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów 

zwrotu kosztów zakupu w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia. 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Dyrektor szkoły 

 



Oświadczenie 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych  obowiązującym w  Zespole Placówek 

Oświatowych w Rudniku.  

Biorę pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna
*
 

.................................................................................................................uczennicę/ucznia
*
 

klasy................... Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum
*
 podręczniki, materiały edukacyjne 

i ćwiczeniowe oraz zobowiązuję się do zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. 

                                                                                                                  

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

                                                                                               data,  podpis rodzica/opiekuna prawnego
*
  

* niepotrzebne skreślić 
 


