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Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Kominka 

w Kątach Wrocławskich 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany 

dalej regulaminem, reguluje: 

1) Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia 

uczniom dostępu do nich, 

2) Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem, 

3) Zasady przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych, 

4) Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego. 

§2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole, 

2) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

3) Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego, 

4) Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 

postać papierową lub elektroniczną, 

5) Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności, 

6) Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, 

7) Wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

wychowawcę klasy.  

 

Rozdział 2 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

§3 

1) Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. 

2) Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej 

trzech lat. 
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3) Biblioteka nieodpłatnie: 

a. Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać 

papierową, 

b. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

 

§4 

1) Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji. 

2) Ewidencja jest prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.  

 

§5 

1) Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji 

uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły. 

2) Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, z terminem zwrotu bezpośrednio po zakończeniu pracy klasy                   

z danym podręcznikiem. 

3) Kolejna część podręcznika wydawana jest po oddaniu części poprzedniej. 

4) Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, 

plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych 

(nie mogą być oddzielnie wypożyczane). 

 

§6 

1) Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, 

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, 

z wyjątkiem określonym w ustępie 2. 

2) W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

 

Rozdział 3 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

§7 

1) Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń 

zobowiązany jest dbać o ich dobry stan. 

2) Zabrania się: dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, 

wyrywania kartek z podręcznika, sklejania i cięcia kartek oraz wykonywania innych 

czynności prowadzących do uszkodzenia podręcznika lub obniżenia poziomu jego 

estetyki. 

3) Podręczniki powinny być chronione okładką. 

4) Wychowawca klasy pierwszej ma obowiązek zapoznania rodziców (opiekunów 

prawnych) z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i udokumentować to w stosownym oświadczeniu (załącznik nr 1) 
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Rozdział 4 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie 

podręcznika lub materiału edukacyjnego 

§8 

1) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3, szkoła może żądać od rodziców 

ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

2) Cena podręczników lub materiałów edukacyjnych określana jest na podstawie ceny 

publikacji podanej przez wydawnictwo. 

3) Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, 

które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału 

edukacyjnego np. popisanie, zgniecenie, rozerwanie, poplamienie, zabrudzenie, 

porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek itp.  

4) Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, 

mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem 

edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

 

§9 

1) W celu uzyskania od rodziców zwrotu kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub 

niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wzywa rodzica 

do zapłaty. 

 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§10 

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

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2) Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest 

dyrektor szkoły. 

3) Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, 

podejmuje dyrektor szkoły. 

4) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że zostałem zapoznany(zapoznałem się)                             

z  Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich. Znane są mi zapisy w/w regulaminie mówiące o odpowiedzialności 

materialnej w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych przez moje dziecko 

podręczników lub materiałów edukacyjnych.  

 

Klasa ………….. 

Lp. Nazwisko i imię rodzica (opiekuna 

prawnego) 

Data Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

• administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Bolesława Kominka                

w Kątach Wrocławskich 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl  

• celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapoznanie się z Regulaminem korzystania przez 

uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, a podstawą prawną przetwarzania jest                    

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych 

jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa; 

• podane dane będą przechowywane do końca etapu edukacyjnego ucznia; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 


