
Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

Rok szkolny 2016/2017 
 

Podstawa prawna: art. 22 a-e ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) 

 

1. Podręczniki dla klasy  pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej są własnością 

szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego. 

3. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu (materiały 

edukacyjne do jednorazowego wykorzystania w ciągu danego roku szkolnego). 

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej 

listy uczniów danej klasy. Podręczniki i ćwiczenia dla poszczególnych klas 

przekazywane są nauczycielom wraz z listami uczniów. Po wypełnieniu list 

nauczyciele zwracają je do biblioteki. 

5. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu 

nauki przed zakończeniem roku szkolnego. Uczeń oddaje podręczniki swojemu 

wychowawcy (w klasach I-III) lub nauczycielowi danego przedmiotu (w klasie IV i 

V). 

6. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy, 

nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciel bibliotekarz. 

7. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w punkcie 6., dokonują 

oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia. 

8. Oddawane podręczniki nie mogą być zniszczone (popisane, porysowane, poplamione, 

podarte, brak kartek, zalane, itp.). 

9. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych zniszczeń  lub w przypadku 

niezwrócenia:  

a) podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, 

rodzice są zobowiązani zapłacić: 

 kwotę 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej; 

 kwotę 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły 

podstawowej; 

 kwotę 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły 

podstawowej; 

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w 

Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części). 



Podstawa prawna: 

Art. 22ak ust. 3 i 4 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 szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia 

zwrotu 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 o systemie oświaty, 

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

internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

b) W przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników zakupionych ze 

środków dotacji celowej: 

 do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej, 

 do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV i V szkoły podstawowej, 

należy odkupić podręcznik i dostarczyć go do biblioteki szkolnej przed końcem roku szkolnego. 

Podstawa prawna: 

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez 

uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność 

zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i 

gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

10. Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza: 

 zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

 wypożyczenie podręcznika, 

 przekazanie materiałów ćwiczeniowych. 

11. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły 

wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki 

szkolnej.  

12. Uczniowie są zobowiązani do: 

 używania podręczników zgodnie z przeznaczeniem, 

 troski o ich estetykę, m.in. poprzez obłożenie podręczników, 

 chronienia podręczników przed zniszczeniem i zgubieniem, 

 niedokonywania w podręcznikach żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem 

itp. 

13. Podręczniki są przeznaczone do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów. 

 

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 w Rzeszowie z dnia 1 września 2016 r. 

 

 


