
ZARZĄDZENIE nr 4/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie 

z dnia  1 września   2020 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów                                 

z podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. św. Jana 

Pawła II w Marcyporębie 
 

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań 

oświatowych ( t. j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 17, 278) zarządzam się co następuje: 

 

§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 im. św. Jana Pawła II  

w Marcyporębie. 

§2 

Ilekroć w zarządzeniu mowa o: 

1)  szkole  - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II                         

w Marcyporębie; 

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów szkoły; 

3) rodzicu -  należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące  pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;  

5)  podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręczniki oraz 

materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej; 

6)  organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu 

terytorialnego -  Gminę w Brzeźnica. 

§3 

1. Podręczniki/materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują 

się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła prowadzi ewidencję podręczników/materiałów edukacyjnych.   

3. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku 

szkolnego. 

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

5. Wypożyczanie podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz 

lub upoważniony przez Dyrektora szkoły nauczyciel.  

6. Wypożyczenie podręcznika/materiałów i ich zwrot potwierdza się wpisem w kartę 

czytelnika.  

7. Rodzic ucznia oraz uczeń mają obowiązek sprawdzić stan techniczny  wypożyczanych 

podręczników/materiałów edukacyjnych  i w razie stwierdzenia ich zniszczenia lub 

uszkodzenia  bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1 do zarządzenia) przez rodzica o zapoznaniu się               

z niniejszym regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności finansowej 

za stan techniczny wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych.  

 

§4 

1. Uczniowie zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w terminie 

4 dni od dnia: 

1) zakończenia pracy z danym podręcznikiem; 

2) skreślenia ucznia z księgi uczniów; 

3) rocznej klasyfikacji uczniów 

4) w razie zdalnego nauczania zostaje ustalony inny termin. 

2. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających lub 



poprawkowych, zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku 

szkolnego. 

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

nauczyciel bibliotekarz. 

4. Dołączony do podręcznika/materiałów edukacyjnych nośnik elektroniczny, np. płyta CD, 

DVD lub inny luźny dodatek, np. plansza, plakat, wkładka  stanowi integralną część 

podręcznika/materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub 

materiałem edukacyjnym.  

5. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki, nauczyciel 

bibliotekarz lub nauczyciel, który odbiera podręczniki /materiały edukacyjne dokonuje ich 

oględzin i określa stopień ich zużycia. 

§5 

1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych uczeń lub 

rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wychowawcę i nauczyciela 

bibliotekarza.  

2. W przypadku niezwrócenia, zgubienia lub zniszczenia umyślnego lub nieumyślnego 

 podręczników/materiałów edukacyjnych rodzice są zobowiązani do zakupu nowych 

podręczników, materiałów edukacyjnych.  

3. Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych 

po jego trzyletnim użytkowaniu. 

4. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych,                 

bądź zwrotu uszkodzonych podręczników/ materiałów edukacyjnych Dyrektor Szkoły 

podejmie działania prawne w celu egzekucji należności.  

 

§6 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałów edukacyjnych zgodnie                 

z ich przeznaczeniem,  do chronienia ich przed zniszczeniem lub zagubieniem. 

2. Przez   zniszczenie   podręcznika   lub   materiałów   edukacyjnych   rozumie   się  

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, rozerwanie, wyrwanie                           

i   zagubienie   kartek   oraz   inne   wady fizyczne. 

3. Obowiązkiem rodzica i ucznia jest obłożenie otrzymanych podręczników/ materiałów 

edukacyjnych okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub 

uszkodzenia książki. 

4. W podręcznikach należy uzupełnić metryczkę zawierającą informację o użytkowniku tj. 

imię i nazwisko ucznia, klasę oraz rok szkolny.  

 

§7 

1. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i rodziców z niniejszym 

zarządzeniem. 

2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników i materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor 

szkoły. 

3. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom, bibliotekarzom oraz dyrektorowi 

szkoły.  

4. Traci moc zarządzenie nr 9/17/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II 

w Marcyporębie z dnia  24 listopada  2017 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków 

korzystania przez uczniów  z podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole 

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie 

 

Krystyna Korus 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż zostałam(em)  zapoznana(y) z Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie w sprawie określenia 

szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z  podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie i w razie 

zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych zobowiązuje się do ich 

odkupienia. 

 

L.p. Imię i nazwisko rodzica 

/opiekuna prawnego 

Data zapoznania  Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 

                                                              czytelny podpis wychowawcy klasy 


