
Procedura korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
w Szkole Podstawowej w Chruślinie 

 

1. Zgromadzone w bibliotece szkolnej podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są 

własnością szkoły 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową są nieodpłatnie wypożyczane 

uczniom na okres korzystania z nich w procesie edukacyjnym. 

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych 

mających postać elektroniczną. 

4. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje uczeń po dostarczeniu do 

wychowawcy lub opiekuna biblioteki szkolnej podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna 

ucznia oświadczenia, które jest zobowiązaniem stosowania się do niniejszych zasad korzystania z 

w/w książek. Zał 1 

5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu. Rodzic/prawny 

opiekun ucznia jest zobowiązany do podpisania protokołu ich odbioru. Zał 2 

6. Wypożyczyć można tylko jeden podręcznik i jeden zestaw materiałów edukacyjnych z danego 

przedmiotu wyłącznie na swoje nazwisko. 

7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien 

zwrócić uwagę na ich stan w momencie wypożyczania, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie 

zgłosić bibliotekarzowi. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania wypożyczonego podręcznika i materiałów 

edukacyjnych w foliowych okładkach, założonych przez bibliotekarza. 

9. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku 

niczego pisać, zaznaczać, skreślać, zginać kartek. 

10. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu roku szkolnego, na który 

zostały wypożyczone, a w przypadku podręczników, które nie obowiązują przez cały rok szkolny, 

w terminie do 10-u dni po zakończeniu korzystania z nich w procesie edukacyjnym. 

11. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki 

wszystkie wypożyczone podręczniki do czasu opuszczenia szkoły. 

12. W przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, 

wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

13. W przypadku, gdy uczeń dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki 

szkolnej komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu 

przeznaczonego dla niego. 

14. Zniszczenia zwracanych podręczników ocenia komisja, powołana do tego celu przez dyrektora 

szkoły. Z dokonanych oględzin sporządza protokół zał. 3 i podejmuje decyzję w sprawie dalszego 

użytkowania podręcznika. Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest 

zobowiązany zastosować się do niej. 

15. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub uszkodzone w sposób 

uniemożliwiający ich dalsze wypożyczanie i użytkowanie przez kolejnych uczniów, rodzice/ 

opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręcznik. Kwota 

odszkodowania stanowi równowartość kwoty określonej przez MEN, umożliwiającej szkole zakup 

nowego podręcznika. Zał 4 

16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia udostępnionych przez szkołę materiałów, 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny koszt. 

17. Rodzice, prawni opiekunowie poświadczają własnoręcznym podpisem informację o przyjęciu do 

wiadomości zasady korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Chruślinie. Zał 1 

18. Podstawa prawna: 

Art. 22ak ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z dn. 23.06.2014 r. 

 



Zał. 1 

Chruślina. ............................. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Przyjmuję do wiadomości i stosowania zasady korzystania z bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w 

Chruślinie, określone w Zarządzeniu nr 8/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruślinie. 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna, 

uczennicę/ucznia klasy ......... podręczniki będące własnością  Szkoły Podstawowej w 

Chruślinie. 

 

................................                                      .......................................................................... 
            Data                                                                           Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 2   

PROTOKÓŁ 

przekazania ćwiczeń i wypożyczenia podręczników/ materiałów edukacyjnych do klasy : ............. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….… 
  

oraz ćwiczeń i  materiałów edukacyjnych do języka angielskiego 

  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

przez wychowawcę /nauczyciela bibliotekarza    - ………………………………………………………… 

                                                                     ( Imię i nazwisko wychowawcy/ nauczyciela bibliotekarza) 

 

Lp Imię i nazwisko ucznia Data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

   

                                                                                     …………………………………………… 

(Podpis wychowawcy/ nauczyciela bibliotekarza) 

 

 



Zał. 3 

………………………………….                                                                                     Chruślina………………………..............   

 Pieczęć szkoły                                                                                                                                                 (data) 

 

Protokół 

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe 

używanie/zniszczenia podręcznika
1
 

sporządzony w dniu …........…….......................……… 20...…r. przez komisję w składzie: 

1) ……………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………….. 

 

w obecności: …………………………………………………………………………..................……… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1. Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy ………………  o wartości …………………. 

został: 

1) zgubiony,
 

2) znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),
 

3) zniszczony
1
. 

 

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów 

edukacyjnych rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego 

podręcznika. 
 

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi…………… 

 

 

Podpisy członków Komisji: Podpis rodzica: 

1.  ... …………………………………………….. 

2.  ....................................................  

3. .....................................................  

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



Zał.  4 

…………………………………                                                                             .............................................  

 (pieczęć szkoły)                                                                                                          (miejscowość i data)                                      

   

WEZWANIE DO ZAPŁATY NR ………. 

                                                                                                                       

……………………………………………………….................                           

……………………………………………………………………… 

  (imię i nazwisko, adres rodzica/opiekuna)  

 

Na podstawie oświadczenia o korzystaniu z   podręcznika z dnia ……………..…, z powodu: 

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe 

używanie/zniszczenia podręcznika
*
 wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego 

niżej obliczenia: 

 

Tytuł podręcznika Nr inwentarzowy 

Wartość 

przedmiotu 

użyczenia 

Kwota  

do zapłaty 

    

    

    

 RAZEM  

 

Słownie do zapłaty:  .....................................................................................................................  

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej  

numer konta bankowego 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000  w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego wezwania. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik 

część …” podając numer jednej z czterech części. W przypadku nieprzekazania należnej 

kwoty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez ponownego 

wezwania do zapłaty.  

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego 

wezwania należy uznać je za nieaktualne. 

 

 ........................................................                                                                  ...................................  

                    sporządzający                                                                                        dyrektor szkoły 
  

*  niepotrzebne skreślić 


