
Szkolny regulamin korzystania z bezpłatnych  podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniów pierwszych klas 

gimnazjum  Zespołu Placówek w Dziarnie 

§ 1. 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o: 

a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 

b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający  podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 

postać papierowa lub elektroniczną; 

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku 

szkolnym. 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w 

zasobach bibliotecznych. 

§ 2. 

1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne 

mające postać papierową oraz zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną; 

2.Biblioteka. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały 

ćwiczeniowe. 

3. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana 

jest karta biblioteczna. 

4. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania 

Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis 

rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisem zobowiązania ponoszą 

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania z podręczników przez dziecko. 



5. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone 

podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.  

 

§ 3. 

 Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1.uczniowie są zobowiązania do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 

2. uczniowie  w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiór winni zwrócić uwagę na 

ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić 

bibliotekarzowi; 

3. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach 

edukacyjnych; 

4. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach edukacyjnych; 

5. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 

6. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym 

możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczanie następnym 

uczniom. 

§ 4. 

Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone 

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego. 

2. uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki, stwierdzone przy ich zwrocie. 

3. w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez bibliotekarza , po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich 

zakupu, z godnie z cenami ogłoszonymi przez właściwego ministra ds. oświaty i 

wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód 

budżetu państwa. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje w sprawie zwrotu kosztów 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych podejmuje dyrektor.  



 

§ 5. 

Rodzice uczniów są zapoznawani z zasadami korzystania przez uczniów z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych Zapoznanie z regulaminem rodzic 

potwierdza podpisem. 

 

§ 6. 

Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 7. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. 

 

        

Dyrektor szkoły 

 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


