
„Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)

uczniom Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do

użytku szkolnego podręczników.

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku 

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych 

§1

1. Biblioteka gromadzi między innymi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji

zostają przekazane na stan Biblioteki.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne wpisane są do księgi inwentarzowej podręczników i broszur

nie podnosząc wartości majątku biblioteki.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność budżetu 

państwa.

§2

1. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji powinny być 

użytkowane przez okres minimum 3 lat.



2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub postać 

elektroniczną

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrot.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub 

materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub trwałe uszkodzenie uniemożliwiające odtwarzanie

płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych.

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz /wychowawca klasy/ 

nauczyciel przedmiotu na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy

5. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika (nr inwentarzowy).

§3

1. Podręczniki wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.  Zwrot powinien nastąpić do terminu rocznej rady klasyfikacyjnej.

3. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego mogą używać podręcznik do końca 

sierpnia danego roku szkolnego.

4. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy, nauczyciel 

przedmiotu i nauczyciel bibliotekarz.

5. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele dokonują oględzin podręczników, określając 

stopień ich zużycia.

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia 

zobowiązani są do odkupienia podręcznika. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność 

materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. .

§4

1. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręczniki 

podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.



§5

1. Uczniowie są zobowiązani do:

a) używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,

b) troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie,

c) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem, 

ołówkiem itp.

§6

1. Wychowawca/ nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów   z  Regulaminem korzystania z 

darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych   i materiałów ćwiczeniowych a w 

szczególności   z informacją o odpowiedzialności   za zniszczenie bądź zagubienie 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

§7

1. Organem uprawnionym do zmiany postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

2. Decyzje z zakresu wypożyczenia lub udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.


