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Regulamin wypożyczania i przekazywania  
uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej  

oraz warunki  przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych 
w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu 

 

na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 

.t. z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, określa 

poniższy regulamin wypożyczania i przekazywania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

oraz warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. 

Józefa Twaroga w Księżomierzu: 

 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 

zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej z budżetu państwa są własnością organu prowadzącego 

szkołę i znajdują się w ewidencji biblioteki szkolnej. 

 

2. Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Księżomierzu nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, 

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Zespół 

Szkół w Księżomierzu może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

a) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub, 

b) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy, 

określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie 

internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

3a. Koszt zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, o którym mowa w ust 3 pkt a, to aktualna cena 

rynkowa danego podręcznika lub materiału edukacyjnego oraz ewentualne koszty przesyłki poniesione 

przez szkołę. Rodzic może także wymienić uszkodzony lub zagubiony podręcznik (materiał edukacyjny) 

na taki sam, o identycznym, jak w chwili wypożyczenia stanie jego zużycia. 

 

4. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt b, stanowi dochód budżetu państwa. Rodzice dokonują wpłaty 

na konto bankowe, wskazane przez MEN (konto dostępne w szkole i na stronach internetowych MEN), 

wraz z odpowiednim tytułem wpłaty. Koszt poszczególnych części podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, 

jest dostępny na stronie internetowej MEN i w sekretariacie szkoły. Fakt dokonania zwrotu kosztów, 

rodzice potwierdzają poprzez dostarczenie do szkoły, bankowego dowodu wpłaty, lub wydruku 

dokonanego przelewu ze strony banku internetowego.  

 

5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane imiennie uprawnionym uczniom przez bibliotekę 

szkolną, na okres ich użytkowania w trakcie roku szkolnego.  

 

6. Materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu są przekazywane uczniom za pokwitowaniem odbioru 

przez ich rodziców. W przypadku uczniów klas starszych (począwszy od IV klasy szkoły podstawowej) 

materiały te są przekazywane za pokwitowaniem bezpośrednio uczniom lub ich rodzicom. 
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7. Uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby wypożyczone podręczniki i 

materiały edukacyjne, nie zaginęły lub nie uległy zniszczeniu, gdyż mają być one użytkowane także, 

przez innych uczniów szkoły, w sumie przez co najmniej trzyletni okres. 

 

8. Uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby przekazane uczniom bez 

obowiązku zwrotu materiały ćwiczeniowe, nie zaginęły, bądź nie uległy zniszczeniu, gdyż 

wykorzystywane one będą do końca nauki w danym oddziale (etapie nauki). W przypadku ich 

zniszczenia lub zagubienia rodzice we własnym zakresie muszą w nie zaopatrzyć swoje dzieci. 

 

9. Przed zakończeniem danego roku szkolnego, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji 

letnich, wszystkie wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne muszą być bezwzględnie zwrócone 

do biblioteki szkolnej. 

 

10. W przypadku podręczników i materiałów edukacyjnych dzielonych na części, których realizacja na 

zajęciach lekcyjnych została zakończona, należy w ciągu tygodnia od zakończenia realizacji danej części 

podręcznika, czy materiału edukacyjnego, bezwzględnie zwrócić ją do biblioteki szkolnej. Nauczyciel 

których zakończył realizację danej części podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych ma obowiązek 

poinformowania o tym bibliotekarza szkolnego. 

 

10a. Rodzice uczniów, którzy zagubili, uszkodzili lub zniszczyli wypożyczone podręczniki lub materiały 

edukacyjne, w terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji letnich, mają 

obowiązek skontaktowania się ze szkołą (bibliotekarz, sekretarz szkoły lub dyrektor szkoły), celem 

zadeklarowania formy zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 3 pkt a. Po uzgodnieniach ze szkołą 

rodzice ci zwracają koszty, o których mowa w ust. 3 pkt a, najpóźniej do ostatniego dnia przed 

rozpoczęciem wakacji letnich. W przypadku zakupu przez szkołę podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, rodzice zwracają szkole poniesione koszty zakupu, o których mowa w ust. 3 pkt a, po 

otrzymaniu pisma od dyrektora szkoły informującego o tych kosztach, z zastrzeżeniem ust 10b. 

 

10b. W przypadku uczniów, którzy zagubili, uszkodzili lub zniszczyli wypożyczone podręczniki lub 

materiały edukacyjne, a opuszczają Zespół Szkół w Księżomierzu (absolwenci ostatniej klasy szkoły, 

lub przenoszący się do innej szkoły), w terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

wakacji letnich, mają obowiązek skontaktowania się ze szkołą (bibliotekarz, sekretarz szkoły lub 

dyrektor szkoły), celem zadeklarowania formy zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 3 pkt a. Rodzice 

ci, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem wakacji letnich, zwracają szkole poniesione 

koszty zakupu, o których mowa w ust. 3 pkt a, na podstawie pisma dyrektora szkoły, który na podstawie 

aktualnych cen ustala wysokość kosztów, jakie poniesie szkoła przy zakupie podręczników lub 

materiałów edukacyjnych. 

 

11.  Obowiązek dopilnowania zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych w 

terminach określonych w ust. 8 i 9 spoczywa na rodzicach uczniów i dzieci. Wychowawcy klas i 

oddziałów w których uczniowie i dzieci korzystają z wypożyczonych podręczników i materiałów 

edukacyjnych, oraz bibliotekarz szkolny mają obowiązek przypomnienia uczniom, dzieciom i ich 

rodzicom o terminach określonych w ust. 8 i 9. 

 

12.  Wszyscy uczniowie, dzieci i ich rodzice mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem 

oraz przestrzegać określonych w nim zapisów. 
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13.  Niniejszy regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się do 

wglądu w bibliotece szkolnej. 

 

14.  Bibliotekarz szkolny oraz wychowawcy klas i oddziałów w których uczniowie korzystać będą z 

wypożyczanych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, oraz/i przekazywanych materiałów 

ćwiczeniowych mają obowiązek na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu z 

rodzicami, zapoznać ich z zapisami niniejszego regulaminu. 

 

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2014 roku. 

 
 
 


