
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej
podręczników, uczniom Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr

6/2016 Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie  z dnia 01 marca 2016r.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów
ćwiczeniowych z dotacji celowej podręczników uczniom Zespołu Publicznych

Szkół w Gościeszynie

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki zakupione przez szkołę z dotacji 
celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

rodzicach- należy przez to rozumieć rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, którzy 
otrzymali lub mają otrzymać w następnym roku szkolnym darmowe podręczniki w  ramach 
dotacji

1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.

2.  Dla  każdego  oddziału  klasowego  przypada  jeden  dodatkowy  komplet  podręczników,
stanowiący rezerwę.

3. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt ten powinien być
odnotowany na oświadczeniu odbioru podręczników.

 4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na dany rok szkolny. Na początku
roku  szkolnego  rodzice  potwierdzają  odbiór  podręczników  w  oświadczeniu  odbioru
znajdującym  się  w  bibliotece  (wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
regulaminu). 

5.  O  terminie  i  sposobie  wypożyczania  przez  uczniów  i  potwierdzenia  odbioru  przez
rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną
poinformowani przez wychowawców klas.

6. Wypożyczony podręcznik rodzic zabezpiecza przed zniszczeniem (należy go owinąć), gdyż
podręczniki  będą  używane  przez  3  kolejne  roczniki  uczniów.  Książka  jest  oznaczona
pieczątką biblioteki szkolnej  z numerem wpisu w księdze inwentarzowej biblioteki. 

7.  Szkoła  przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez  obowiązku  zwrotu.  Rodzice
zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
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8. Komplet bezpłatnych podręczników powinien być zwrócony do biblioteki w terminie 2
tygodni przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do
dalszego  użytkowania  (bez  zabrudzeń,  uszkodzeń,  notatek  itp.).  Fakt  ten  powinien  być
odnotowany w zestawieniu zdania do biblioteki zestawów podręczników, stanowiący wzór
nr  2  do  niniejszego  regulaminu.  Przed  oddaniem  kompletu  podręczników  uczeń  wraz  z
rodzicem  jest  zobligowany  do  skontrolowania  stanu  podręczników  i  ewentualnej  ich
reperacji.

9. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników i/lub dodatkowych materiałów
stanowiących integralną cześć podręcznika ( tj. płyt, plansz) szkoła może żądać od rodziców
ucznia  odkupienia  zniszczonych/zagubionych  podręczników.  W  przypadku  zniszczenia
podręcznika  uczeń  może  mieć   również  obniżoną  ocenę  z  zachowania  na  koniec  roku
szkolnego.

10.  W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  podręczników,  zanim  rodzic  zakupi   nowy
podręcznik, uczeń na czas zajęć skorzysta z dodatkowego kompletu (rezerwy) podręczników,
który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

11.  W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  materiałów  ćwiczeniowych,  rodzice  są
zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

12.  W  przypadku,  gdy  uczeń  odchodzi  ze  szkoły  w  trakcie  trwania  roku  szkolnego,
zobowiązany  jest  do  oddania  do  biblioteki  szkolnej  wszystkich  wypożyczonych
podręczników.

13. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku
szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, podczas lekcji
korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonego z biblioteki szkolnej.

14. Treść regulaminu dostępna jest w bibliotece ZPS i na stronie www. 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290)                                       
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 23
czerwca 2014r. poz. 811.)                                                                                                                                      
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902 ze zm.)       
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Załącznik1

Oświadczenie rodzica

Kwituję  odbiór  zestawu  podręczników  do  klasy………...…  dla  mojego  dziecka
………………………… ……………………….. i jednocześnie zobowiązuję się zdać go w stanie dobrym
do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie na koniec roku szkolnego.

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  wypożyczania  i  udostępniania
podręczników z dotacji celowej w ZPS w Gościeszynie. Zobowiązuje się do kontrolowania
stanu podręczników mojego dziecka. W razie jego zagubienia lub zniszczenia przez moje
dziecko zobowiązuje się odkupić nowy podręcznik.

…………………………….

  (podpis rodzica)

Oświadczenie rodzica

Kwituję  odbiór  zestawu  podręczników  do  klasy………...…  dla  mojego  dziecka
………………………… ……………………….. i jednocześnie zobowiązuję się zdać go w stanie dobrym
do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie na koniec roku szkolnego.

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  wypożyczania  i  udostępniania
podręczników z dotacji celowej w ZPS w Gościeszynie. Zobowiązuje się do kontrolowania
stanu podręczników mojego dziecka. W razie jego zagubienia lub zniszczenia przez moje
dziecko zobowiązuje się odkupić nowy podręcznik.

…………………………….

  (podpis rodzica)
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Załącznik 2

Potwierdzenia zdanych zestawów podręczników z dotacji celowej

Rok szkolny…..………/……..……    klasa…………..

Lp. Imię i nazwisko
dziecka

Data
zdania 

Uwagi dotyczące
zwróconego zestawu

podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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