
Regulamin wypożyczania
podręczników i materiałów

edukacyjnych

1. Gospodarowanie podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w
Szkole Podstawowej w Krasnem ustalone zostało zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022
r. poz. 583, 1116, 1700, 1730).

2. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z
zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i
społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu
prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Wyposażenie:
1) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego
języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z
zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały
ćwiczeniowe dla klas I–III,
2) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VIII,
– jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego
prowadzące te szkoły.

3. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały
edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

4. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej
podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i
innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z
gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
dyrektor szkoły.

5. Nauczyciel bibliotekarz ewidencjonuje podręczniki, materiały
edukacyjne, materiały ćwiczeniowe; podlegają one kontroli tak jak
księgozbiór.

6. Szkoła podstawowa nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające
postać papierową w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego na
okres nauki do trzeciego tygodnia czerwca (ostateczny termin
zwrotu mija w piątek trzeciego tygodnia czerwca),
2) w miarę możliwości zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub
materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu
w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego za pisemnym
potwierdzeniem odbioru przez rodzica.



10. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w pkt. 9. jest
uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością
wskazaną w pkt. 12.

11. Stan oddawanych podręczników ocenia komisja powołana przez
dyrektora szkoły.

8. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie
niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem
prawidłowego używania.

9. Zakazuje się:
1) używania okładek samoprzylepnych lub przyklejanych taśmą
klejącą,
2) wyrywania kartek z podręcznika,
3) rozdzierania kartek podręcznika,
4) notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem,
kredkami, pisakami itp.
5) sklejania kartek podręcznika,
6) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
7) nacinania kartek podręcznika nożyczkami,
8) naklejania naklejek i innych kartek,
9) stawiania pieczątek,
10) rzucania podręcznikiem,
11) oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby
zniszczyć podręcznik.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia
podręcznika szkoła zobowiązuje rodziców ucznia do odkupienia
podręcznika przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego.

13. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest
obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z
regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z
podręcznika.

7. Rodzic dziecka jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem
wypożyczania podręczników i bezwzględnego zastosowania się do
przyjętych zasad.


