
 

 

 

REGULAMIN 
 

wypożyczania i użytkowania  

bezpłatnych podręczników szkolnych  

oraz materiałów edukacyjnych 

przez uczniów gimnazjum 

w Zespole Szkół nr 1  

im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2014 poz. 290). 

 Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania 

do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909). 
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        § 1. 

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych 

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

§ 2. 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę  

i znajdują się  w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na 

okres danego roku szkolnego. 

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje 

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej 

listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy. 

4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w 

godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie 

biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy w obecności rodziców (opiekunów 

prawnych) i wychowawcy klasy. 

5. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki 

wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. 

6. Podręczniki są zwracane do biblioteki szkolnej przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym, w dniu i w godzinach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a 

wychowawcą klasy w obecności wychowawcy klasy. Uczeń, który przystępuje do 

egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, zwraca podręcznik niezwłocznie po 

egzaminie, nie później niż do końca sierpnia danego roku.     

7. Materiały ćwiczeniowe wykorzystywane dłużej niż miesiąc nie podlegają zwrotowi. 

§ 3. 

Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z 

koniecznością zwrotu wszystkich podręczników i materiałów edukacyjnych. Jeśli uczeń 

odchodzi ze szkoły przed końcem września, zwraca również niewykorzystane materiały 

ćwiczeniowe. 

§ 4. 

Nadzór nad zadaniami, o których mowa w § 1. i w  § 2. realizuje wychowawca ucznia oraz 

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

§ 5. 
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1. Formalna odpowiedzialność za użytkowanie książek/materiałów edukacyjnych 

spoczywa na rodzicach (opiekunach prawnych) ucznia. 

2. Uczniowie są zobowiązani do: 

- używania podręczników/materiałów edukacyjnych zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

- zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny, 

- chronienia przed zniszczeniem lub zagubieniem. 

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

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń 

lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformować o tym 

nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki 

szkolnej. 

§ 6. 

1. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciele, o 

których mowa w § 4., dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia. Stan 

podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali: 

bardzo dobry – zużycie minimalne, 

dobry – zużycie niewielkie, 

dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika, 

niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika. 

2. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego wraz z datą oględzin wpisywany jest przez 

nauczyciela bibliotekarza pod numerem inwentarzowym danego podręcznika. 

3. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia 

rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika i oddania go w miejsce 

brakującego. 

4. Zapisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim 

użytkowaniu. 

§ 7. 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z 

niniejszym regulaminem. 

§ 8. 

Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły. 

 


