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Regulamin	korzystania	z	darmowych	podręczników	
i	materiałów	edukacyjnych	

w	Szkole	Podstawowej	„Edukacja	i	Sport”	
oraz	

Międzynarodowej	Szkole	Mistrzostwa	Sportowego		
„Edukacja	i	Sport”	Gimnazjum		

w	Łodzi	
		

Rozdział	I	

Postanowienia	ogólne	
§1	

Przedmiot	regulaminu	

	
1. Niniejszy	„Regulamin	korzystania	z	darmowych	podręczników	lub	materiałów	

edukacyjnych”	zwany	dalej	„Regulaminem”,	reguluje:		

• zasady	 związane	 z	 zapewnieniem	 Uczniom	 dostępu	 do	 podręczników	 lub	
materiałów	edukacyjnych,	

• tryb	przyjęcia	podręczników	na	stan	szkoły,	

• postępowanie	 w	 przypadku	 uszkodzenia,	 zniszczenia	 lub	 niezwrócenia	
podręcznika	lub	materiału	edukacyjnego.	

2. Każdy	 Uczeń	 i	 Rodzic	 /	 Opiekun	 prawny	 zobowiązany	 jest	 zaznajomić	 się	 z	

regulaminem	 korzystania	 z	 darmowych	 podręczników	 lub	 materiałów	
edukacyjnych	i	podpisać	zgodę	na	jego	stosowanie	–	zgodnie	z	zał.	Nr	1.	

3. Udostępnianie	materiałów	bibliotecznych	podlega	rejestracji.	

			
Rozdział	II	

Przyjęcie	podręczników	na	stan	szkoły	

§2	
	

1. Materiały	ćwiczeniowe:	

• użytkowane	są	przez	jeden	rok,	
• przekazywane	uczniom	bez	obowiązku	zwrotu,	

• otrzymanie	 materiałów	 ćwiczeniowych	 uczeń	 potwierdza	 własnoręcznym	

podpisem	na	liście.	
2. Podręczniki	użytkowane	są	przez	okres	trzech	lat.	

3. Podręczniki	i	materiały	edukacyjne	stanowią	własność	szkoły.	

4. Podręczniki	 przeznaczone	 do	 trzyletniego	 okresu	 użytkowania,	 zakupione	
przez	 szkołę	 wprowadza	 się	 na	 stan	 biblioteki	 stosując	 uproszczoną	

ewidencję.	

5. Wartości	 jednostkowa	 podręczników,	 materiałów	 ćwiczeniowych	 lub	
edukacyjnych,	 dla	 potrzeb	 poprawnego	 ujęcia	 w	 bibliotecznej	 ewidencji,	
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oparta	 jest	 na	 kwocie	 wynikającej	 z	 dokumentów	 księgowych	 wystawionych	
przez	sprzedającego.		

	

	
Rozdział	III	

Wypożyczanie	uczniom	podręczników	lub	materiałów	edukacyjnych	oraz	

przekazywanie	materiałów	ćwiczeniowych	
§3	

	

1. Szkoła	nieodpłatnie:	
• udostępnia	uczniom	podręczniki	mające	postać	papierową;	

• przekazuje	 uczniom	 materiały	 ćwiczeniowe	 w	 wersji	 papierowej	 bez	

obowiązku	zwrotu.	
2. Wersje	 elektroniczne	 podręczników	 lub	 materiałów	 edukacyjnych	

udostępnione	 są	 na	 stronie	 internetowej	 wydawnictwa.	 Każdy	 Uczeń	

otrzymuje	login	i	hasło	dostępu	do	tych	zasobów.	
3. Podręczniki	 wypożyczane	 są	 uczniom	 na	 okres	 od	 września	 do	 czerwca	

danego	roku	szkolnego.	

4. Wypożyczanie	 odbywa	 się	 na	 początku	 każdego	 roku	 szkolnego,	 najpóźniej	
do	15	–tego	września	danego	roku	szkolnego.	

5. 	Pakiet	podręczników	z	biblioteki:	

• odbiera	Rodzic/Opiekun	prawny	ucznia	kwitując	odbiór	–	Zał.		Nr	2.	
• oddaje	Rodzic/Opiekun	prawny	ucznia	kwitując	zwrot	–	Zał.	Nr	2.	

• w	 szczególnych	 przypadkach	 po	 konsultacji	 Rodzica/Opiekuna	 prawnego	 z	

Wychowawcą	lub	Dyrektorem	szkoły	czynności	te	wykonuje	uczeń.	
6. Podręczniki	 wypożyczane	 są	 na	 cały	 rok	 szkolny,	 termin	 ich	 zwrotu	 do	

biblioteki	 mija	 najpóźniej	 w	 ostatnim	 tygodniu	 przed	 końcem	 zajęć	

dydaktyczno-	 wychowawczych.	 W	 szczególnych	 przypadkach	 zwrot	
wypożyczanych	podręczników	może	nastąpić	w	innym	terminie	np.	w	sytuacji	

egzaminu	poprawkowego.	

	
§4	

	

1. Do	 korzystania	 z	podręczników	 lub	 materiałów	 edukacyjnych	 uprawnieni	 są	
wszyscy	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 „Edukacja	 i	 Sport”	 oraz	

Międzynarodowej	 Szkoły	 Mistrzostwa	 Sportowego	 „Edukacja	 i	 Sport”	

Gimnazjum	 w	 Łodzi,	 którzy	 rozpoczęli	 naukę	 w	 klasie	 I	 w	 roku	 szkolnym	
2014/2015	lub	później.	

			

Rozdział	IV		
Odpowiedzialność	za	udostępniane	podręczniki	

§5	
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Obowiązki	ucznia:	

1. Przez	 cały	 czas	 użytkowania	 podręczników	 lub	 materiałów	 edukacyjnych	

uczeń	ma	obowiązek	dbać	o	stan	użytkowy	książek.	
2. Uczeń	ma	obowiązek	na	bieżąco	dokonywać	drobnych	napraw.	

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

		
Rozdział	V	

Postępowanie	w	przypadku	uszkodzenia	lub	niezwrócenia	podręcznika	lub	

materiału	edukacyjnego.	
§6	

	

1. Rodzic/Opiekun	prawny	ucznia	ponosi	pełną	odpowiedzialność	materialną	 za	
wszelkie	uszkodzenia,	zniszczenia	lub	zagubienia	podręczników.	

2. W	 przypadku	 uszkodzenia	 lub	 zagubienia	podręczników	 lub	 materiałów	

edukacyjnych	 zakupionych	 ze	 środków	 dotacji	 celowej	 	do	 obowiązkowych	
zajęć	edukacyjnych	w	szkole	podstawowej	 lub	gimnazjum,	szkoła	może	żądać	

od	 rodziców	 ucznia	 zwrotu	 kosztu	 podręczników	 lub	 materiałów	

edukacyjnych,	zgodnie	z	procedurą	określoną	przez	dyrektora	szkoły*,	
3. Zwrot	 kosztu	 zakupu	 podręcznika	 lub	 materiału	 edukacyjnego	 zakupionego	

przez	szkołę	ze	środków	dotacji	celowej	stanowi	dochód	szkoły.	

4. Wartość	 uszkodzonych,	 zniszczonych	 lub	 zagubionych	 podręczników	 określa	
się	 na	 	podstawie	 cennika	 wydawnictwa,	 obowiązującego	 w	 dniu	 zwrotu	

podręczników	 (orientacyjna	 cena	 podręcznika	 to	 średnio	 30	 PLN),	 wg	wzoru	

wezwania	zapłaty	–	Zał.	nr	3	do	regulaminu.	
5. 	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	 nauczyciela	 przedmiotu	 uczeń,	 który	

doprowadził	do	uszkodzenia,	zobowiązany	jest	podręcznik	naprawić.	

6. 	Przez	 zniszczenie	 podręcznika	 rozumie	 się	 działanie,	 które	 uniemożliwia	
dalsze	 ich	 wykorzystywanie,	 a	 usunąć	 skutków	 naruszeń	 nie	 da	 się	 (np.	

poplamienie,	połamanie,	 rozerwanie,	wyrwanie,	 zgubienie	kartek,	dokonanie	

wpisów,	podkreśleń).	
			

Rozdział	VI	

Inwentaryzacja	
§	7	

	

1. Inwentaryzację	 zasobów	 darmowych	 podręczników	 i	 materiałów	
edukacyjnych	 biblioteki	 odbywa	 się	 po	 zakończeniu	 zajęć	 dydaktycznych	 w	

danym	 roku	 szkolnym	 po	 ich	 odbiorze	 od	 użytkowników,	 na	 podstawie	
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stosownego	 protokołu	 (sprawozdania),	 którego	 wzór	 stanowi	 Zał.	 nr	 4	 do	
Regulaminu.	

2. Protokół	 (sprawozdanie)	 przedstawiany	 jest	 Dyrektorowi	 szkoły,	 najpóźniej	

7	dni	po	zakończeniu	zajęć	dydaktycznych,	celem	uzupełnienia	zasobów.	
		

	Rozdział	VII	

Przepisy	końcowe	
§	8	

	

1. Organem	uprawnionym	do	zmian	i	interpretacji	postanowień	regulaminu	jest	
Dyrektor	Szkoły.	

2. Decyzje	 w	 kwestiach	 z	 zakresu	 wypożyczania	 lub	 udostępniania	

podręczników	 lub	 materiałów	 edukacyjnych,	 które	 nie	 zostały	 ujęte	 w	
niniejszym	regulaminie	podejmuje	Dyrektor	Szkoły.	

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

		 	 	 	 	 	 	 	 Janusz	Rześnowiecki	
		

			

Podstawa	Prawna:	

1. Ustawa	 z	 dn.	 30	maja	 2014r.	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 systemie	 oświat	 oraz	 niektórych	 innych	 ustaw	 (	 DZ.U.	 z	 2014r	

poz.811.z	2015	r.	poz.357)	

*Art.	 22ak	 ust.	 2	 i 	 3	 pkt.	 1	 ustawy	 o	 systemie	 oświaty	 stanowi	 iż	 szczegółowe	 warunki	 korzystania	 przez	 uczniów	 z	

podręczników	 lub	 materiałów	 edukacyjnych	 określa	 dyrektor	 szkoły,	 uwzględniając	 konieczność	 zapewnienia	 co	 najmniej	

trzyletniego	 okresu	 używania	 tych	 podręczników	 lub	 materiałów.	 W	 przypadku	 uszkodzenia,	 zniszczenia	 lub	 niezwrócenia	

podręcznika	 lub	 materiału	 edukacyjnego	 szkoła	 podstawowa	 i	 gimnazjum	 może	 żądać	 od	 rodziców	 ucznia	 zwrotu	 kosztu	

zakupu	podręcznika	lub	materiału	edukacyjnego.	

2. Rozporządzenie	 Ministra	 Kultury	 i 	 Dziedzictwa	 Narodowego	 z	 dnia	 29	 października	 2008	 r.	 w	 sprawie	 sposobu	

ewidencji 	materiałów	bibliotecznych.	

  
 


