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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 

 
Regulamin korzystania przez uczniów 

z  podręczników lub materiałów edukacyjnych 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

&1 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej 

regulaminem, reguluje: 

a) zasady  wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  i zapewnienia  uczniom 

dostępu do nich,  

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,  

c) postępowanie w przypadku  uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika  

lub materiału  edukacyjnego. 

w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi, zwanej dalej szkołą. 

 

§2 

Ilekrod w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

   bibliotece- należy przez to rozumied bibliotekę zorganizowaną w szkole; 

   uczniu - należy przez to rozumied ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników 

lub materiałów edukacyjnych; 

   podręczniku- należy przez to rozumied  podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

   materiale edukacyjnym- należy przez to rozumied  materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postad papierową  

lub elektroniczną; 

    materiale dwiczeniowym- należy przez to rozumied materiał przeznaczony dla uczniów 

         służący  utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

          rodzicu-- należy przez to rozumied  rodzica lub opiekuna prawnego ucznia; 

   wychowawcy- - należy przez to rozumied  wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcy klasy. 

 

&3 

1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki 

szkolnej. 

2. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego. 

3. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia 

podręcznika. 
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4. Wzór umowy zawieranej między szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca. 

 

 

Rozdział 2 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych  

oraz przekazywanie materiałów dwiczeniowych. 

 

§4 

1.  Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały dwiczeniowe. 

2.    Podręczniki i materiały edukacyjne powinny byd użytkowane przez okres co najmniej trzech lat. 

3.  Biblioteka nieodpłatnie: 

       1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne; 

       2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postad 

             elektroniczną. 

 

§5 

1.  Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji. 

2.  Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza. 

3.  Wychowawca klasy odbiera  z  biblioteki  podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej 

      liczbie uczniów swojej klasy. 

4. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są  

      na stanowiskach komputerowych w bibliotece. 

 

§6 

1.  Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom   najpóźniej do dnia  14 września danego roku 

      szkolnego. 

2. Wypożyczenia podręcznika może nastąpid również w innym terminie, w trakcie danego roku 

szkolnego. 

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne do klas I-III wypożyczane są na czas określony przez 

nauczyciela prowadzącego. Wypożyczenie kolejnej części  podręcznika do klas I-III następuje  

po zwrocie części poprzedniej. 

4.  Dołączone do podręczników  lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, materiały, plansze, itd.  

stanowi ą integralną częśd podręczników (nie mogą byd oddzielnie wypożyczone). 

5. Po zakooczeniu zajęd dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki 

szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 25 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący  

do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik  

nie później niż do kooca  sierpnia danego roku. 

6.  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 5 realizuje wychowawca ucznia oraz bibliotekarz. 
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7.  Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku skreślenia ucznia z księgi 

uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeo losowych. 

 

Rozdział 3 

Obowiązki związane z wypożyczaniem 

 

§7 

1.  Uczniowie są zobowiązania do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,  

      do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia przed zniszczeniem bądź 

       zgubieniem. 

2.  Podręcznik należy zabezpieczyd okładką plastikową lub papierową. Zabrania się dokonywania 

       wpisów w podręcznikach i materiałach edukacyjnych. Dopuszcza się używanie w ograniczonym  

       zakresie ołówka. Naniesione zaznaczenia należy usunąd  przed zwrotem książki.  

3. Wychowawca ma obowiązek poinformowad uczniów i rodziców o zasadach korzystania    

     z podręczników  lub materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział 4 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie 

podręcznika lub materiału edukacyjnego 

 

§8 

1. W przypadku zgubienia podręcznika, niezwrócenia podręcznika, znacznego zużycia,  

         wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie bądź jego zniszczenia rodzice są zobowiązani  

        do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.  

2. Kwota zwrotu kosztu podręcznika do zajęd z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej  określona jest przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczona na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu paostwa. 

2. Zapisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim 

użytkowaniu. 

2.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje 

pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, 

poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych 

naruszeo. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest do dokonania 

naprawy tego uszkodzenia. 

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które 

     uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąd skutków naruszeo nie da się (np. poplamienie 

     niedające się usunąd, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, 

     zagubienie kartek). 

4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze 

     itd., należy je zwrócid wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD 

     skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 
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§9 

1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych 

       podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie 

       do zapłaty. 

2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały 

edukacyjne  szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpid na drogę 

postępowania sądowego. 

 

 

Rozdział 5  

Przepisy koocowe 

 

§10 

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowieo regulaminu jest dyrektor Szkoły.  

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor 

Szkoły. 

6. Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


