
ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 

Dyrektora szkoły 1/2014/2015 

Regulamin  
wypożyczania bezpłatnych podręczników  

obowiązujący  

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie 

 
Podstawa Prawna: 

Art.22ak ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

 

1. Od roku szkolnego 2014/2015 w ciągu dwóch pierwszych tygodni września każdemu 

uczniowi klasy pierwszej wychowawca przekazuje pierwszą część darmowego 

podręcznika oraz podręcznik do zajęć z języka angielskiego – pozostałe trzy części 

podręcznika są użyczane po skończeniu części wcześniejszej, 

2. W roku szkolnym 2015/2016 darmowe podręczniki otrzymują uczniowie klasy 

pierwszej (używane), drugiej (nowe) i czwartej (nowe), 

3. W następnych latach powyższa procedura dotyczyć będzie kolejnych roczników – 

uczniów klas III i V, a następnie klas VI, VII,VIII. 

4. Używane podręczniki są przydzielane uczniom w drodze losowania w obecności 

rodzica ucznia, 

5. Podręczniki zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej, 

stając się jednocześnie własnością organu prowadzącego (każdy podręcznik posiada 

numer ewidencyjny i pieczątkę biblioteki szkolnej), 

6. Przed otrzymaniem podręcznika rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się 

z zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1/2014/15 z dnia 1.09.2014 r. oraz niniejszym 

regulaminem i podpisania listy potwierdzającej odbiór podręczników, 

– uczeń ma prawo korzystać z podręcznika zarówno w szkole, jak i w domu, 

– uczeń ma obowiązek dbać o otrzymany podręcznik (założenie okładki, 

podpisanie tylko w wyznaczonym miejscu, nie nanoszenie żadnych notatek, 

rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie, zaginanie kartek, itp.), 

– w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun 

zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę klasy i nauczyciela 

bibliotekarza w celu ustalenia dalszych czynności postępowania, 

– w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, rodzic 

ucznia dokona zwrotu kosztu podręcznika (na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami), 

– koszt podręcznika określony zostanie przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania i zamieszczony na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra. (kwota, o której mowa, stanowi dochód budżetu 

państwa), 

– podręcznik uznaje się za zniszczony lub zaczytany, jeżeli 30% jego powierzchni 

ulegnie zniszczeniu lub zaczytaniu, 

– w wyjątkowych/spornych sytuacjach komisja w składzie: nauczyciele 

bibliotekarze, dyrektor szkoły, wychowawca i pedagog, ustala stopień 

zniszczenia podręcznika – decyzja komisji jest ostateczna. 

 



Zapoznałem się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 1/2014/2015 w sprawie 

określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych 

podręczników oraz z regulaminem wypożyczania w/w podręczników. 
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