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-REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH
DO KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu biblioteki .
2. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I - III
szkoły podstawowej są własnością Szkoły.
3. W skład wypożyczanych podręczników wchodzą następujące tytuły:
- „Elementarz odkrywców” podręczniki dla klasy I, Wydawnictwo Nowa Era
- „Nasz elementarz” – podręcznik rządowy dla klasy II - III szkoły podstawowej
- materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej ,
- podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego,
4. Uczniowie klas I-III otrzymują darmowe podręczniki do korzystania w szkole
i w domu.
5. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręcznik jest używany w szkole przez okres
3 lat.
6. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
7. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku
zwrotu.
8. Uczniowie klas II i III
a)

W

przypadku,

zniszczenia

lub

zagubienia

podręczników

(materiałów

edukacyjnych) przez ucznia jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu
wychowawcy. Rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu
podręczników.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła
podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu
zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu
prowadzącego szkołę.

SP

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie
im. Komisji Edukacji Narodowej

43

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków
dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas II i III.
W przypadku podręczników do klasy II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji
Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
•

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

podstawowej;
•

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

podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie informuje:
W przypadku naszej szkoły Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek :
11102028920000500205906393
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę ( II lub III),
której dotyczy zwrot.

b) W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów edukacyjnych - ćwiczeń
przez ucznia jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu wychowawcy. Rodzice
ucznia zobowiązani są do zaopatrzenia w nowe materiały we własnym zakresie.

9.

Uczniowie klas I
a) w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika rodzice ucznia są
zobowiązani

do

zakupienia

nowych

podręczników,

(materiałów

edukacyjnych) w terminie wskazanym przez szkołę. Zakupione podręczniki
zwracają do biblioteki szkolnej.

b) W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów edukacyjnych - ćwiczeń
przez ucznia jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu wychowawcy.
Rodzice ucznia zobowiązani są do zaopatrzenia w nowe materiały we
własnym zakresie.

10.

W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku

szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich
wypożyczonych podręczników.
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11. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone
uczniom w pierwszych dniach września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej
całą grupą wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych.
12. O wypożyczeniu i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów
edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym
zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki
(materiały edukacyjne).
15. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania
podręczników są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki
szkolnej.
16. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie
wewnątrz).
17.

Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć),

przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na
personalia użytkownika („Ten podręcznik należy do…”) wypełnia rodzic/opiekun
prawny ucznia.
18.

Uczniowie zobowiązani są zwrócić podręczniki do biblioteki w przedostatnim

tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym,
możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń np. zalanie, notatek
itp.)

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 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.

