
Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie. 

 

1. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne stanowią własność Szkoły. 

2. Podręczniki są ewidencjonowane w Inwentarzu podręczników biblioteki szkolnej. 

3. Podręczniki powinny być użytkowane przez uczniów przez okres minimum 3 lat, a materiały 

ćwiczeniowe zostaną przekazane do użytkowania bez konieczności zwrotu. 

4. Podręczniki będą pożyczane uczniom na indywidualne konta w bibliotece szkolnej. 

5. W klasach I-III ćwiczenia zostaną przekazane uczniom przez wychowawców, a w klasach IV-

VIII przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

6. Zwrot podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

szkolnych. 

7. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. Wypożyczający jest zobowiązany 

do oprawienia podręcznika i użytkowania go w okładce. W podręczniku nie wolno niczego 

pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron. 

8. W przypadku zgubienia podręcznika lub jego zniszczenia, rodzic/opiekun prawny będzie 

zobligowany do jego odkupienia i wpisania na nim dotychczasowego numeru 

inwentarzowego. 

9. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić 

wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika. 

10. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z 

koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych. 

11. Rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem 

wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu 

(załącznik nr 1). 

12. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu  

jest Dyrektor Szkoły. Decyzje z zakresu wypożyczania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Podstawa Prawna: 

1. Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

DZ.U. Z 2014 r. poz. 811. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ogłoszono 

dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe (z późniejszymi zmianami 

20 marca 2015 r, 16 marca 2017 r.) 



 

Zał. nr 1  

 

Oświadczenie 

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu wypożyczania i użytkowania 

bezpłatnych podręczników i zobowiązuję się do odkupienia zgubionego lub zniszczonego podręcznika. 

 

………………………………………………..                                               …………………………………………………………………………… 
       Nazwisko i imię ucznia                                                                 Data, podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 

 

 


