
Uchwała nr 125/VIII/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w 

Przasnyszu z dn. 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji szkolnej obowiązującej w 
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Regulamin udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych,  

materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych uczniom  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw Dz. U z 2014r. poz. 811 

 
& 1 

Przedmiot Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, 
materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej nr 

2  

im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu, zwanej dalej Regulaminem, reguluje zasady związane z 

wypożyczaniem i zapewnienie uczniom dostępu do: 
a) podręcznika „Nasz elementarz”, „Nasza szkoła”,  

a) podręczników do klas I – III, 

b) kompletów książek do klas IV – VI, 
c) materiałów edukacyjnych, 

d) materiałów ćwiczeniowych, 

e) podręczników do nauki języków obcych (języka angielskiego i języka niemieckiego). 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową, 

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu, 
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć rodziców w/w ucznia, 

d) podręczniku – należy  przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (w tym 

podręcznik do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego), zakupiony z dotacji celowej oraz 
zakupiony do nauki języków obcych decyzją Rady Miasta Przasnysz, 

e) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną, 
f) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwaleniu przez nich wiadomości im umiejętności, 

g) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Radę Miasta Przasnysz. 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w 
zasobach biblioteki szkolnej. 

4. Materiały ćwiczeniowe przekazuje się uczniowi bez obowiązku zwrotu – rodzice są zobowiązani do 

potwierdzenia podpisem na zbiorczym Protokole odbioru faktu otrzymania materiału ćwiczeniowego. Za 
zebranie od rodziców podpisów potwierdzających przekazanie materiałów ćwiczeniowych odpowiada 

nauczyciel wychowawca, który przekazuje protokół odbioru do biblioteki. 
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Zadania biblioteki 

1. Biblioteka gromadzi i opracowuje podręczniki, gromadzi materiały edukacyjne i inne materiały 

biblioteczne. 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 



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

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 
elektroniczną. 

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

materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. 
Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego. 

4. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy 

wejściu do Biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły. 
5. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji. 

6. Podręczniki,  materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne, które są nieaktualne, Biblioteka 

szkolna na podstawie protokołów ubytków wycofuje z księgozbioru bibliotecznego: 
w roku 2017/18 – podręczniki do klasy I i IV,  

w roku 2018/19 -  podręczniki do klasy II i V,  

w roku 2019/20 - podręczniki do klasy III i VI.   
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Użytkownicy Biblioteki 

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 
3. Uczniowie rejestrowani są na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klas 

zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym. 
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Okres trwania wypożyczania 

1. Wypożyczanie podręczników lub materiałów edukacyjnych odbywa się na początku każdego roku. 

2. Podręczniki wypożyczone są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija nie później niż  dnia 20 
czerwca danego roku szkolnego. 

3. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów 

przed terminem ustalonego terminu. 
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Procedura wypożyczania podręcznika lub materiału edukacyjnego 

1. Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić uczniów swojej klasy, iż mają stawić się do biblioteki 

szkolnej celem wypożyczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych w terminie ustalonym przez 
bibliotekarza. 

2. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłosili. 
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Zmiana Szkoły 

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

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki, materiały edukacyjne. 
2. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

zastosowanie ma & 8 niniejszego Regulaminu. 
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Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręcznika lub materiału edukacyjnego 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe obłożenie książki. 

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. 
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 



4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej), które to zaznaczenie należy 

usunąć z podręcznika w dniu zwrotu. 
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, 

tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie 

zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich 
dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).  
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Uszkodzenie i zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego 
1. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych 

jest zobowiązany podręcznik naprawić lub zwrócić koszty podręcznika. 

2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne  lub spowodowane 

przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie 
lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość 

użytkową podręcznika  lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła 
żąda od rodziców ucznia odkupienia takiego samego podręcznika ( jeśli jest taka możliwość ) lub zwrotu 

kosztów nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

4. Koszt nowego podręcznika  może wzrosnąć lub ulec zmianie względem ceny za stary podręcznik w 
związku z zaistniałą inflacją. 
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Zakres odpowiedzialności 
1. Rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia, zniszczenia, 

zagubienia wypożyczonych przez swoje dziecko podręczników lub materiałów edukacyjnych, nie 

ujawnionych w chwili wypożyczenia. 

2. Koszty podręczników lub materiałów edukacyjnych określane są na dany rok szkolny przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik uczeń może 

skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.  
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice są zobowiązani we 

własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe. 

5. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub nieodkupienia niezwróconych 
podręczników szkoła sprawę kieruje na drogę postępowania sądowego.   
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do 
zawartych w nim postanowień. 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się rodziców z treścią niniejszego Regulaminu, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły. 

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły. 

6. Regulamin ma zastosowanie: 

a) w roku szkolnym 2014/15 dla uczniów klas I szkoły podstawowej,  



b) w roku szkolnym 2015/16 dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej, 

c) w roku szkolnym 2016/17 dla uczniów klas I - V szkoły podstawowej. 
a) w roku szkolnym 2017/18 dla uczniów klas II, III, V, VI szkoły podstawowej (przed zmianą reformy), 

oraz klas I, IV, VII szkoły podstawowej z nową podstawą programową,  

b) w roku szkolnym 2018/19 dla uczniów klas III, VI szkoły podstawowej (przed zmianą reformy), oraz 
klas I, II, IV, V, VII ,VIII szkoły podstawowej z nową podstawą programową, 

c) w roku szkolnym 2019/20 dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej z nową podstawą programową. 

7. Począwszy od roku szkolnego 2017/18 Regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły 

podstawowej. 
7. Począwszy od roku szkolnego 2019/20 Regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły 

podstawowej. 

8. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1.09.2014 r. 
8. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1.09.2017 r. 

 


