REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA
PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ORAZ PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Definicje
Podręcznik –podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego
Materiał edukacyjny –materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną
Materiał ćwiczeniowy –materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich
wiadomości i umiejętności.

1.Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę.
2.Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane
kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
3.Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4.W przypadku, gdy uczeń przychodzi do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, korzysta z
dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w biblioteki szkolnej.
5.W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany
jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów
edukacyjnych.
6.Użytkowane podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki szkolnej do dnia
15 czerwca każdego roku szkolnego.
7.Wychowawca klasy współpracuje z biblioteką szkolną przy udostępnianiu (pożyczenie /
zwrot) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
8.Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, obłożenie ich wymienną okładką
zabezpieczającą przed zniszczeniem.
9.Zniszczenie/zagubienie pożyczonych z biblioteki podręczników lub materiałów edukacyjnych
należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzom.
10.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia podręczników i materiałów edukacyjnych należy
niezwłocznie je odkupić.
11. Warunkiem wypożyczenia w kolejnym roku szkolnym podręczników i materiałów
edukacyjnych jest podpisanie przez rodziców/prawnych :

- protokołu odbioru podręczników i materiałów edukacyjnych
- protokołu odbioru materiałów ćwiczeniowych
oraz rozliczenie się przez ucznia w roku poprzedzającym ze wszystkich wypożyczonych
podręczników i materiałów edukacyjnych.
12.Rodzice prawni / opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się i
przestrzegania powyższego Regulaminu.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że: W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może
żądać od rodziców ucznia zwrotu: 1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego
lub 2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa
w art. 22ad wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki ust. 1, określonego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra.

