
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 1/2017/2018  

dyrektora SP Gródków 
 

 

SZKOLNY REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z DARMOWYCH 

PODRĘCZNIKÓW 

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 
 

§1 

 

1. Niniejszy Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów 

edukacyjnych reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do     

    podręczników i materiałów edukacyjnych, 

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem, 

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszcenia podręcznika lub materiałów  

    edukacyjnych. 

    2.  Ilekroć w regulaminie mowa o: 

Szkole -  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w 

Gródkowie, 

Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Szkoły im. 

Emilii Gierczak w Gródkowie, 

Rodzicu ucznia -należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, 

Podręcznikach -należy przez to rozumieć podręczniki do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

Materiałach edukacyjnych - należy rozumieć przez to materiały edukacyjne mogące 

zastąpić podręcznik, 

Materiałach ćwiczeniowych - należy rozumieć przez to ćwiczenia w wersji 

papierowej do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne, mające 

postać papierową. 

2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny. 

3. Uczniom niepełnosprawnym Szkoła zapewnia podręczniki lub materiały edukacyjne 

dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

4. Szkoła za pośrednictwem wychowawcy klasy (załącznik nr 2 i 3) przekazuje uczniom 

bezpłatne materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

5. Wychowawca pobiera podręczniki z biblioteki na początku roku szkolnego lub w 

trakcie roku, gdy istnieje taka potrzeba. W każdej sytuacji jest zobowiązany uzyskać 

podpis rodzica na stosownym oświadczeniu (załącznik nr 1) 

 

 

§ 3 



 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, 

a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go 

przed zniszczeniem i zagubieniem: 

a)    uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw i ewentualnej 

wymiany okładki; 

b)     zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek  w podręcznikach do 

tego nie przeznaczonych. 

2. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, 

mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem 

edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany poinformować wychowawcę. 

2. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego 

zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do oddania 

odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu 

podręcznika. 

3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na 

podstawie wpisu do księgi inwentarzowej (załącznik nr 4). 

. 

§ 5 

 

1. W sytuacji, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego opuszcza szkołę zobowiązany jest do 

oddania wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne, o których mowa § 2 

ust. 3, z których  korzysta uczeń, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do 

której uczeń przechodzi. 
 

§ 6 

 

1. Przy pierwszym wypożyczeniu podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia zostają zapoznani z niniejszym regulaminem, co 

potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 1 

do w/w regulaminu. 

2. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu wypożyczonych wcześniej podręczników 

bądź materiałów edukacyjnych decyduje wychowawca klasy. 

 

§ 7 

 

Regulamin  wchodzi w życie z dniem  1 września 2017r. 

 

 



Zał. nr 1  

do Szkolnego regulaminu  

korzystania z darmowych podręczników  

i materiałów edukacyjnych 

 

Potwierdzenie odbioru bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

 

Potwierdzam odbiór zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla mojego 

Syna/Córki (podać i mię i nazwisko dziecka)……………………………………………..,  

ucznia/uczennicy klasy ……………. . 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Emilii 

Gierczak w Gródkowie  w roku szkolnym ………………… i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna:………………………………………….. 

 

Zał. nr 1  

do Szkolnego regulaminu  

korzystania z darmowych podręczników  

i materiałów edukacyjnych 

 

Potwierdzenie odbioru bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

 

Potwierdzam odbiór zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla mojego 

Syna/Córki (podać i mię i nazwisko dziecka)……………………………………………..,  

ucznia/uczennicy klasy ……………. . 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Emilii 

Gierczak w Gródkowie  w roku szkolnym ………………… i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna:………………………………………….. 



Zał. nr 2  

do Szkolnego regulaminu  

korzystania z darmowych podręczników  

i materiałów edukacyjnych 

 

Protokół przekazania podręczników wychowawcy klasy 

 
 
DANE PRZEKAZUJĄCEGO                                                                         DANE PRZYJMUJĄCEGO  

                                                                           

Biblioteka Szkolna                                                                                 ……………………………… 

przy Szkole Podstawowej  

im. Emilii Gierczak w Gródkowie 

 

Niniejszym przekazuję nieodpłatnie wychowawcy klasy …….. 

następujące podręczniki lub materiały edukacyjne: 

 

Lp. tytuł i autor podręcznika/materiałów  ćwiczeniowych/materiałów 

edukacyjnych 
 

ilość Nr inwentarzowy 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

osoba przekazująca: ……………………………      osoba przyjmująca: ………...…… 



Zał. nr 3  

do Szkolnego regulaminu  

korzystania z darmowych podręczników  

i materiałów edukacyjnych 

 

Protokół odbioru podręczników od wychowawcy klasy 

 
 
DANE PRZYJMUJĄCEGO                                                            DANE PRZEKAZUJĄCEGO  

                                                                           

Biblioteka Szkolna                                                                                 ……………………………… 

przy Szkole Podstawowej  

im. Emilii Gierczak w Gródkowie 

 

Niniejszym odbieram od wychowawcy klasy …….. 

następujące podręczniki lub materiały edukacyjne: 

 

Lp. tytuł i autor podręcznika/materiałów  ćwiczeniowych/materiałów 

edukacyjnych 
 

ilość Nr inwentarzowy 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

osoba przekazująca: ……………………………      osoba przyjmująca: ………...……………… 



Zał. nr 4 

do Szkolnego regulaminu  

korzystania z darmowych podręczników  

i materiałów edukacyjnych 

 

 

Protokół 

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego 

poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika 
 

 

 

sporządzony w dniu ........................................  przez komisję w składzie:  

 

1)............................................................................................  

 

2)............................................................................................  

 

3)............................................................................................ 

 

 

1. Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy .................. o wartości ............ 

został:  

 

a )zgubiony, 

b )znacznie zużyty (poza zwykłe używanie), 

c )zniszczony. 

 

2, Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu  kosztów zakupu nowego podręcznika.  

 

3.Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi............ 

 

 

Podpisy członków Komisji:                                                                Podpis rodzica  

 

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

 

…………………………….. 

 

……………………………. 

 

 


