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Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 
Załącznik	nr	1	

do	Zarządzenia	nr	7/2020	
Dyrektora	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Nowym	Tomyślu	

z	dnia	5.06.2020r.	
	

REGULAMIN	
Korzystania	przez	uczniów	z	bezpłatnych	podręczników		

i	materiałów	edukacyjnych	
	

§1	

	 W	celu	zapewnienia	co	najmniej	trzyletniego	okresu	używania	podręczników	lub	
materiałów	edukacyjnych	określa	się	szczegółowe	warunki	korzystania	z	podręczników	
lub	 materiałów	 edukacyjnych	 przez	 uczniów	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 im.	 Marii	
Skłodowskiej-Curie	w	Nowym	Tomyślu.	

§2	

1.	Ilekroć	w	zarządzeniu	mowa	o:	

a) szkole	-	należy	przez	to	rozumieć	Szkołę	Podstawową	nr	2	w	Nowym	Tomyślu,		

b) uczniu	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 ucznia	 realizującego	 obowiązek	 szkolny	 –	
ujętego	w	księdze	uczniów	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Nowym	Tomyślu,		

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

d) podręcznikach	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 podręczniki	 dopuszczone	 do	 użytku	
szkolnego	ujęte	w	 szkolnym	zestawie	programów,	w	 tym	podręczniki	 z	danego	
języka	 obcego	 nowożytnego,	 materiały	 edukacyjne	 do	 zajęć	 z	 danego	 języka	
obcego	nowożytnego,	

e) organie	prowadzącym	–	należy	przez	to	rozumieć	gminę	Nowy	Tomyśl.		

§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	wypożyczone	
uczniom	szkoły	na	okres	danego	roku	szkolnego.		

3. Wypożyczania	 podręczników	 dokonuje	 nauczyciel	 bibliotekarz	 na	 podstawie	
imiennej	listy	uczniów	sporządzonej	i	podpisanej	przez	wychowawcę	klasy.		

4. Podręczniki	 na	 dany	 rok	 szkolny	 są	 wypożyczane	 w	 dniu	 i	 w	 godzinach	
uzgodnionych	pomiędzy	nauczycielem	odpowiedzialnym	za	prowadzenie	biblioteki	
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szkolnej	 a	wychowawcą	 klasy.	 Zapis	 ten	 stosuje	 się	 również	 do	 zwrotu	
podręczników.		

5. Podręczniki	 i	 materiały	 edukacyjne	 są	 wypożyczane	 uczniom	 nie	 później	 niż	 do	
czternastego	 dnia	 od	 rozpoczęcia	 roku	 szkolnego,	 w	 szczególnych	 przypadkach	
termin	ten	może	ulec	wydłużeniu.	

6. Wypożyczenie	 podręczników	 i	 materiałów	 edukacyjnych	 może	 nastąpić	 w	 trakcie	
roku	szkolnego	również	w	innym	terminie.	

§4	

1. Rodzic	zobowiązany	jest	poinformować	bibliotekę	o	zmianie	szkoły	dziecka.	

2. W	 przypadku	 skreślenia	 ucznia	 z	 księgi	 uczniów,	 przeniesienia	 ucznia	 do	 innej	
szkoły	 lub	 w	 przypadku	 innych	 zdarzeń	 losowych	 uczeń	 zobowiązany	 jest	 do	
oddania	do	biblioteki	szkolnej	wszystkich	wypożyczonych	podręczników.	

§5	

1. Po	 zakończeniu	 zajęć	 dydaktycznych	w	 szkole	 uczniowie	 zwracają	 podręczniki	 do	
biblioteki	szkolnej.	Zwrotu	wypożyczonych	podręczników	dokonuje	się	w	terminach	
określonych	 przez	 nauczyciela	 bibliotekarza	 i	 podanych	 do	 wiadomości	
wychowawcy.	Zwrot	następuje	nie	później	niż	na	dwa	dni	przed	zakończeniem	roku	
szkolnego.		

2. Uczniowie	 przystępujący	 do	 egzaminu	 klasyfikacyjnego,	 sprawdzającego	 lub	
poprawkowego	zwracają	podręczniki	najpóźniej	do	5	września	danego	roku.	

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

4. Wychowawca	 informuję	 uczniów	 i	 rodziców/opiekunów	 prawnych	 o	wyznaczonej	
dacie	dokonania	zwrotu	podręczników/materiałów	edukacyjnych.	

5. Podczas	zwrotu	podręczników/materiałów	edukacyjnych	do	biblioteki,	nauczyciele	
o	których	 mowa	 w	 ust.3,	 dokonują	 oględzin	 podręczników,	 określając	 stopień	 ich	
zużycia.		

6. W	przypadku	 zniszczenia	 lub	 zgubienia	 podręcznika	 przez	 ucznia,	 dyrektor	 szkoły	
zobowiązuje	 rodziców/prawnych	 opiekunów	 ucznia	 do	 odkupienia	 podręcznika	
i	dostarczenia	 go	 do	 szkoły	 w	 terminie	 wyznaczonym	 przez	 nauczyciela	
bibliotekarza	i	wychowawcę,	nie	później	niż	do	10	września	danego	roku.		

§6	

1. Uczniowie	są	zobowiązani	do	używania	podręczników	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem,	
do	 zachowania	 troski	 o	 ich	 walor	 użytkowy	 i	 estetyczny,	 do	 chronienia	 ich	 przed	
zniszczeniem,	bądź	zagubieniem.		

2. Za	 zniszczenie	 uznaje	 się	 zalanie	 podręcznika,	 rozerwanie	 książki,	 sklejone,	
popisane,	wyrwane	bądź	podarte	kartki.	
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3. W	 przypadku	 zniszczenia	 lub	 zgubienia	 podręcznika	 uczeń	 lub	 rodzic/prawny	
opiekun	 jest	 zobowiązany	 poinformować	 nauczyciela	 wychowawcę	 i	 nauczyciela	
bibliotekarza.		

§7	

1. 1.Zobowiązuje	 się	 nauczycieli	 wychowawców	 do	 zapoznania	 uczniów	 i	 ich	
rodziców/opiekunów	prawnych	z	niniejszym	regulaminem.	
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