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    SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW       

            DOTACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

              I ĆWICZENIOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZEWIE 

 

I. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH 

1. Szkoła gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 

2. Szkoła nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom na okres danego roku szkolnego podręczniki i materiały 

edukacyjne, 

2) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe na dany rok  szkolny bez obowiązku 

zwrotu. 

3. Dołączone do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyty CD, plansze itp. stanowią 

integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i podlegają zwrotowi wraz  

z nimi. 

4. Wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów 

ćwiczeniowych odbywa się za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

 

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

1. Do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły. 

2. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, natomiast zwrot 

najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 

3. Na początku roku szkolnego wychowawca pobiera podręczniki, materiały edukacyjne 

 i ćwiczeniowe w ilości równej liczbie uczniów w swojej klasie. 

4. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych  

z powyższym regulaminem na początku roku szkolnego. 

5. Uczeń podpisuje odbiór i zdanie podręczników na liście u wychowawcy klasy. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni przed wypożyczeniem podręczników i materiałów 

edukacyjnych powinni sprawdzić ich stan, a o ewentualnych uszkodzeniach 

poinformować wychowawcę. 

7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest 

zwrócić podręczniki i materiały edukacyjne, nie zwraca materiałów ćwiczeniowych. 

8. Uczeń, który w trakcie trwania roku szkolnego podejmuje naukę w szkole wypożycza 

podręczniki i materiały edukacyjne, nie zostają mu przekazane materiały ćwiczeniowe. 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIONE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY 

EDUKACYJNE 

1. W czasie użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

uczeń/rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dbania o właściwe ich użytkowanie. 

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych wpisów w podręcznikach i materiałach 

edukacyjnych. 

3. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń ma obowiązek uporządkować podręczniki  

i materiały edukacyjne (np. usunąć zaznaczenia dokonane ołówkiem itp.), a następnie 

zwrócić je wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.) 

4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne  

lub spowodowane zaniedbaniem użytkownika: poplamienie, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie lub popisanie, połamanie, rozerwanie lub wyrwanie i zagubienie kartek  

oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 

5. Na żądanie szkoły, użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia w/w materiałów jest 

zobowiązany je odkupić. 

6. Pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia, nieujawnione w chwili 

wypożyczanie, lub zagubienie podręczników lub materiałów edukacyjnych ponosi 

uczeń/rodzic/opiekun prawny. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczniowie/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do udostępnienia uczniom/rodzicom/opiekunom 

prawnym niniejszego regulaminu na każde ich życzenie. 

3. Sprawy sporne dotyczące podręczników pomiędzy wychowawcą a użytkownikiem 

rozstrzyga dyrektor szkoły. 

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

edukacyjnych lub ćwiczeniowych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie 

podejmuje dyrektor szkoły. 


