
Szkolny regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników  

i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 

 

1. Do  wypożyczania   podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych uprawnieni 

są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2014/2015. 

2. Wypożyczanie odbywa się na początku  każdego roku szkolnego - do 10 

września lub później, tj. od chwili, kiedy szkoła jest w posiadaniu podręczników 

lub materiałów edukacyjnych. W klasach I-III kolejne części podręcznika są 

wypożyczane sukcesywnie w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu  

z wychowawcą oddziału 

3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku 

szkolnego, termin ich zwrotu mija 20 czerwca. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania dokumentu 

odbioru/zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych. 

5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane na początku każdego roku szkolnego - 

do 10 września lub później, tj. od chwili, kiedy szkoła jest w ich posiadaniu. 

W klasach I-III kolejne części ćwiczeń są przekazywane sukcesywnie  

w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału. Materiały 

ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi. 

6. Udostępniane       podręczniki      należy      chronić      przed       zniszczeniem 

i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać czy rysować. Powinny posłużyć przez co 

najmniej trzy lata szkolne. 

7. Płyta  CD stanowi  integralną część podręcznika  i  należy ją zwrócić wraz  

z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia lub 

zwrotu kosztu całego podręcznika. 

8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia  podręcznika lub  

materiału     edukacyjnego     odpowiada     rodzic/prawny     opiekun 

wypożyczającego. O stanie przydatności do użycia w kolejnym roku decyduje 

bibliotekarz. 

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodzica/prawnego opiekuna odkupienia lub 

zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie  

z ustaleniami MEN. 

10. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych  

do czasu uregulowania swoich zobowiązań. 

11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji 

zobowiązany jest oddać otrzymany komplet podręczników w ostatnim dniu nauki. 

 



10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, 

rezygnuje  z edukacji zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet 

podręczników. 

11. W przypadku uczniów, którzy nie przestrzegają powyższego regulaminu, ma 

to wpływ na ocenę zachowania. 

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych uczniowie szkoły podstawowej uzyskują począwszy 

od roku: 

2014/2015 - klasy I 

2015/2016-klasy II i IV 

2016/2017-klasy III i V 

2017/2018 - klasy VI 

Wyposażenie w podręczniki, MEN zapewnia w klasach I-III począwszy od roku 

szkolnego: 

2014/2015 - klasy I 

2015/2016-klasy II 

2016/2017-klasy III 


