
Zasady obiegu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych 

w Gimnazjum Nr 5 im. T. Kościuszki w Warszawie 
(Wyciąg z Regulaminu) 

 

1. Zgodnie ze zmianą Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

      (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. (ost. zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 811)  

      - art. 22 aj, 22 ak – szkoła podstawowa i gimnazjum stopniowo zapewnią swoim uczniom   

      bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w różnej 

      formie. W roku szkolnym 2015/16 tzw. ,,ustawa podręcznikowa’’ obejmie uczniów klas I 

      gimnazjum. 

2. Zamówione podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne są dostarczane do szkoły       

zgodnie z wyborem nauczycieli. 

3. Biblioteka przyjmuje podręczniki i materiały edukacyjne na stan szkoły wpisując je do    

      specjalnie założonej księgi darmowych podręczników szkolnych. 

4. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane rodzicom uczniów w  wyznaczonych 

dniach na początku roku szkolnego. Bibliotekarz będzie dyżurował  przez 3 dni w porze 

dogodnej dla rodziców. 

5. Przed wypożyczeniem rodzice podpisują umowy użyczenia podręczników i materiałów 

edukacyjnych. 

6. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i są użyczane 

użytkownikom na okres roku szkolnego. Przewidywany czas ich obiegu wynosi 3 lata. 

7. Ćwiczenia do podręczników są bezpłatnie przekazywane rodzicom bez konieczności 

zwrotu. 

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za pozycje, wypożyczone dla swoich 

dzieci. 

9. Uczniowie są zobowiązani do poszanowania książek i innych materiałów z których 

korzystają. Zadaniem wychowawców jest omówić z nimi zasady właściwego obchodzenia 

się z wypożyczonymi zbiorami biblioteki. 

10. Podręczniki zwracają rodzice w ciągu wyznaczonych 3 dni podczas ostatniego tygodnia 

nauki. Bibliotekarz pełni wówczas dyżur w porze dogodnej dla rodziców. 

11. Rozliczenie się z wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych warunkuje: 

a) wypożyczenie pozycji na następny rok szkolny 

b) uzyskanie wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się z biblioteką    

    szkolną. 

12. Rodzice ucznia odchodzącego ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązani są 

do zwrotu wypożyczonych pozycji. 

13. Raz w roku przeprowadzana jest inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników 

 po ich odbiorze od użytkowników. 

14. Szczegółowe zasady udostępniania darmowych podręczników i materiałów  edukacyjnych 

określono w stosownym regulaminie. 

15. Załącznikami do Szkolnego regulaminu korzystania z darmowych podręczników 

i materiałów edukacyjnych są wzory następujących dokumentów: 

a) Umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych rodzicom ucznia  

(z załączonym spisem) 

b) Protokół przekazania materiałów ćwiczeniowych rodzicom ucznia 

c) Wezwanie do zapłaty (z załączonym spisem) 

d) Protokół kontroli zbiorów biblioteki darmowych podręczników i materiałów 

edukacyjnych 

e) Potwierdzenie zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla rodziców 

ucznia. 



 


