
Regulamin 

korzystania z darmowych podręczników/ materiałów edukacyjnych 

przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 

w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Regulamin korzystania z darmowych podręczników/materiałów edukacyjnych zwany dalej 

„Regulaminem”, określa: 

 tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły, 

 zasady związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do 

podręczników/materiałów edukacyjnych. 

 

§1 

 

Ilekroć w regulaminie mowa o: 

a) szkole należy przez to rozumieć - Publiczną Szkołę Podstawową nr 19  

w Kędzierzynie-Koźlu, 

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego 

w księdze uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu, 

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

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego 

języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego 

nowożytnego, 

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle. 

 

§2 

 

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka nowożytnego, materiały 

edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego są własnością organu 

prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka nowożytnego, materiały 

edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego są wypożyczane uczniom szkoły 

na rok szkolny. 

3. Podręczniki na dany rok szkolny pobiera wychowawca klasy i otrzymuje protokół 

odbioru – załącznik nr 1.  

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom na początku roku szkolnego. W przypadku 

podręczników drukowanych w częściach - w późniejszych terminach. 

5. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie 

danego roku szkolnego. 

 

§3 

 

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przerwania nauki, 

przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

 

§4 

 

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracają 

podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrotu podręczników do biblioteki uczniowie 



dokonują za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy w terminie podanym przez 

wychowawcę. 

2. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki wychowawca wraz z bibliotekarzem 

dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. 

 

§5 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, 

do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed 

zniszczeniem, bądź zagubieniem. 

2. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego 

zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia 

podręcznika/materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztów na konto dochodowe szkoły. 

Podstawa prawna: Art. 64 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203) 

3. Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim 

użytkowaniu. 

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i bibliotekarza. 

 

§6 

 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z 

niniejszym regulaminem. 

 

§7 

 

Regulamin ma zastosowanie do uczniów do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. 

 

§8 

 

Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

 

§9 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2017 roku. 

 

 

 

Aktualizacji Regulaminu dokonano 1 września 2017 roku. 

 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 

                                                                            Bożena Łotecka 


