
Szkolny regulamin 
 korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 
 
 

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu 
dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 
 
2.   Ilekroć mowa o:  
 

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 
szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 
postać papierową lub elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 
uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności, materiały 
ćwiczeniowe po przekazaniu stają się własnością ucznia. 
 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane 
są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 
 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, 
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów 
bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 
 

5. Biblioteka nieodpłatnie: 
 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową; 
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną ; 
3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.  

 
6. Wypożyczanie ma miejsce na początku roku szkolnego.  Uczeń potwierdza przyjęcie 

kompletu podręczników swoim podpisem. 
 

7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki             
i materiały edukacyjne do biblioteki.  
 

8. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych 
podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 
materiałów bibliotecznych; 

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę 
na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić 
bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy; 

3) podręczniki zabezpiecza się poprzez ich oprawienie; 
4) zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach; 
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 



7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym 
możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym 
uczniom. 
 

9. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. 

 
10. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 

podręczników  biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.  
 

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego we wskazanym terminie,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu 
nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztu ich zakupu. Zwrot 
pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły. W przypadku nierozliczenia się ze 
szkołą, sprawę kieruje się na drogę postępowania sądowego. 

 
Podstawa prawna: Artykuł 22ak ustawy o systemie oświaty.  
 
 
 

 


