
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

 WYPOŻYCZANIA I PRZEKAZYWANIA  

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

I ĆWICZENIOWYCH  

 

Aktualizacja:    1 września 2017 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA 

IM. JANA PAWŁA II 

W KRACZKOWEJ 



 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I. Przedmiot regulaminu 

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania i przekazywania podręczników, materiałów  

      edukacyjnych i ćwiczeniowych” reguluje: 

       a)      zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do  

     podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

      b)      tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły, 

      c)      postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów 

     edukacyjnych. 

2.     Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

 

II. Słowniczek 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

Szkoła –   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej  

Biblioteka – biblioteka szkolna 

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający 

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich 

wiadomości i umiejętności. 

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w  art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 811). 

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia 

 

Rozdział II 

ZADANIA BIBLIOTEKI DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe  

i inne materiały biblioteczne oraz prowadzi ich ewidencję. 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 

lub 

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną,  

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 



 

 

3. Jeżeli do materiałów edukacyjnych dołączona jest  płyta CD, to stanowi ona integralną 

część i należy ją zwrócić wraz z materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje 

koniecznością zakupu i zwrócenia do biblioteki kompletnego materiału edukacyjnego. 

 

 

Rozdział III 

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostarczone Szkole w ramach 

dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.  

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność 

Szkoły. 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być 

użytkowane przez  minimum 3 lata. 

 

 

Rozdział IV 

 

UDOSTĘPNIANE ZBIORÓW 

I. Użytkownicy biblioteki podręczników szkolnych 

1.      Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy  

       uczniowie Szkoły, którzy: 

a.       rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015, 

b.     są  uczniami klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniami klas I gimnazjum  

      w roku szkolnym 2015/2016; 

c.     są  uczniami klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniami klas I-II gimnazjum  

     w roku szkolnym 2016/2017. 

2.      Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  uprawnienie do wypożyczania dotyczy  

        wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów oddziałów 

        gimnazjalnych. 

 

 

II. Procedura wypożyczania podręcznika 

1. Na początku roku szkolnego bibliotekarz ustala na podstawie kart czytelnika  

i dokumentacji szkolnej listę uczniów, którym przysługuje darmowy podręcznik. 

2.  Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu wraz z uczniami zgłasza się do biblioteki 

szkolnej, gdzie następuje wypożyczenie podręczników dokumentowane na kartach 

czytelników. Kolejne części podręcznika udostępniane są w trakcie trwania roku 

szkolnego, po zwróceniu niewykorzystywanej już części podręcznika. 

3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzić podpisem fakt zapoznania się  

z regulaminem  i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub 

materiał edukacyjny.  



 

 

4. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczonego podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.   

5. Uczniowie poszczególnych klas oddają podręczniki w obecności wychowawcy lub 

nauczyciela przedmiotu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.    

6. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki wychowawca lub nauczyciel przedmiotu z 

bibliotekarzem oceniają ich stan, określają stopień zużycia. 

7. Uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej nie później niż tydzień przed 

zakończeniem roku szkolnego.  

 

III. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach 

przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1.  Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych  

    podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki  

   i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

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 i na ich podstawie kontynuuje 

   naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do  

   której uczeń przechodzi protokół zdawczo-odbiorczy przekazanych materiałów  

   bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkoły, do  

   której uczeń przechodzi; 

3. W przypadku, gdy uczeń przychodzi z innej szkoły w czasie trwania roku szkolnego, na 

    czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z podręcznika dodatkowego,  

    będącego na stanie biblioteki szkolnej. 

 

 

Rozdział V 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE ZBIORY 

I. Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem 

1.      Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie   

      książki. 

2.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany 

      okładki. 

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

4.      Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). 

5.  Wraz z upływem terminu zwrotu  Uczeń powinien uporządkować podręczniki,  

     tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić a następnie oddać do biblioteki szkolnej 

     wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, 

     plansze itp.). 



 

 

II. Zakres odpowiedzialności 

 1.  Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  lub 

zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych 

 w chwili wypożyczenia. 

 2.    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego 

Szkoła ma prawo żądać od rodziców ucznia :  

 -       zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 

 -    zwrotu  kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad 

ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania i 

zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta 

stanowi dochód budżetu państwa. 

Rozdział VI 

INWENTARYZACJA 

  

1.      Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze  od  

      użytkowników danego roku szkolnego. 

2.   Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu 

     zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów. 

3. Uczniowie poszczególnych klas oddają podręczniki w obecności wychowawcy lub  

     nauczyciela przedmiotu w terminie  wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.    

4. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki wychowawca lub nauczyciel przedmiotu 

 z bibliotekarzem oceniają ich stan, określają stopień zużycia. 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1.      Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego  

      Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2.      Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu  

       Biblioteki na każde ich życzenie. 

3.      Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki  

       rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

4.      Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów  

 edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje 

 Dyrektor Szkoły. 

5.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. 

      Aktualizacja związana z reformą oświaty obowiązuje od  1 września 2017 roku. 

 


