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Regulamin korzystania 

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 
 

 

 

§ 1 
 

Przedmiot Regulaminu 

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i  materiałów   

 edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu                                      

do podręczników, ćwiczeń  i materiałów edukacyjnych,  

b) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika i materiałów 

edukacyjnych. 

2.     Każdy rodzic i opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania                                 

z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 

                                                                               

                                                                       § 2 

Udostępnianie podręczników lub materiałów edukacyjnych 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeń przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne  przeznaczone do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 24 

3. Podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne są gromadzone w bibliotece SP  nr 24 

 4. Wypożyczania odbywają się we wrześniu na początku każdego roku szkolnego. 

5. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu przypada w 

ostatnich dwóch  tygodniach nauki szkolnej.  

 6. W pierwszym tygodniu września wychowawcy wszystkich klas SP nr 24 sporządzają 

imienne listy uczniów swoich klas. Uczniowie odbierają podręczniki osobiście w  bibliotece 

w wyznaczonym czasie.   

7. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy 1-3 SP  pobiera z biblioteki podręczniki, 

ćwiczenia  i materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, a 

następnie udostępnia je w klasie uczniom. 

8. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem  

sprawdzili stan podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych, a ewentualne 

uszkodzenia zgłosili wychowawcy. 

 9. Rodzice uczniów są  zapoznawani z regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników. 

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

w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki, ćwiczenia i  materiały 

edukacyjne. 

 



 

§ 3 

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne 

 

1.  Udostępniane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie 

książek. 

3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej 

wymiany okładki. 

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,  za 

wyjątkiem miejsca przeznaczonego na podpis  użytkownika podręcznika. 

5. Wraz z upływem terminu zwrotu podręcznika (koniec roku szkolnego) uczeń powinien 

uporządkować podręczniki (wyjąć zbędne kartki, kserówki, wymazać ołówek. 

6. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub 

nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, 

zalanie, popisanie lub wyrwanie i zgubienie kartek uniemożliwiające dalsze ich 

wykorzystywanie. 

 

§ 4 

 

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili 

wypożyczenia. 

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia i zagubienia podręcznika i materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu  nowych podręczników 

zakupionych przez rodziców lub wpłaty równowartości podręcznika na podane konto 

szkoły.  

3. W przypadku nie rozliczenia się z podręcznikiem pod koniec roku szkolnego w danej 

klasie szkoła może wstrzymać udostępnienie podręcznika do kolejnej klasy. 

 

 

                                                           

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  

i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2.  Regulamin dostępny jest u wychowawcy klasy i w Bibliotece Szkolnej. 

3.  Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą  a uczniem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.  

4.  Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.  

5.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

Aktualizacja, wrzesień 2020r.  

 

 

 


