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Regulamin korzystania z darmowych podręczników/ materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  

w Zespole Szkół Nr 2 w Oleśnie
 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 22ak ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu zadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 o zmianie 

ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.811) 

 

1. Ilekroć w regulaminie jest  mowa o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 w Oleśnie; 

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. księżnej Jadwigi Śląskiej i Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Oleśnie; 

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego; 

d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego; 

e) materiałach ćwiczeniowych - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i 

umiejętności. 

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Olesno. 

 

§ 3 

 

1.  Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do 

zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w 

zasobach biblioteki szkolnej. 

2.  Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do 

zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku 

szkolnego. 

3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu. Fakt przekazania następuje po 

potwierdzeniu przez ucznia, jego rodzica bądź nauczyciela/wychowawcę.  

4.  Wypożyczenia ( użyczenia ) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki 

szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy lub 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. Fakt wypożyczenia może być  również potwierdzony przez ucznia lub 

jego rodzica. 

5.  Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy 

nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy lub nauczycielem 

danych zajęć edukacyjnych.. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 

6.  Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku 

szkolnego. 

7.  Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. 

 

§ 4 

 

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, 

przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora 

szkoły nr 18/2016 z dnia 7.09.2016r. 
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§ 5 

 

1.  Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot 

następuję nie później niż do ostatniego dnia  zajęć danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do 

egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca 

sierpnia danego roku. 

2.  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny 

za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

3.  Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin 

podręcznika, określając stopień jego zużycia. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia: 

1) Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od 

rodziców ucznia zwrotu: 

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

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

podstawowej; 

 kwoty 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 do klasy 

…”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot. 

2) Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej: 

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

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

 do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II,   gimnazjum, 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie 

z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji 

celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.  

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy 

szkoły/jednostki samorządu terytorialnego 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 

 

 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 

 

 

 

 

 

§ 6. 

 

1.  Uczniowie   są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski 

o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. 

2.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować 

nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

 

 


