
Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej
MEN są własnością szkoły.

2. Ilekroć mowa o:
1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,

umożliwiający realizację programu nauczania;
3) materiale  ćwiczeniowym  –  należy  przez  to  rozumieć  materiał  przeznaczony  dla  uczniów  służący

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
4) materiale  bibliotecznym  –  należy  przez  to  rozumieć  podręcznik  lub  materiał  edukacyjny  i materiał

ćwiczeniowy.
3. Zakupione  podręczniki  i  materiały  edukacyjne  oraz  materiały  ćwiczeniowe  wypożyczane  są  uczniom

nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane.
5. Gimnazjum nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową, lub
2) zapewnia  uczniom  dostęp  do  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych,  mających  postać

elektroniczną, lub
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

6. Wydania  uczniom  podręczników  i  materiałów  edukacyjnych  dokonuje  bibliotekarz  na  początku  roku
szkolnego. Potwierdzenie ich odbioru, na kartach wypożyczeń, kwitują uczniowie.

7. Wydania uczniom materiałów ćwiczeniowych dokonuje wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu.
Uczniowie dokonują potwierdzenia odbioru poprzez złożenie podpisu.

8. Uczeń może przechowywać podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce w szatni
w gimnazjum. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

9. W  terminie  wskazanym  przez  bibliotekarza  uczniowie  zwracają  wypożyczone  podręczniki  i materiały
edukacyjne  do  biblioteki.  Do  biblioteki  nie  zwraca  się  materiałów  ćwiczeniowych,  które  z chwilą
wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

10. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) uczniowie  są  zobowiązani  do  poszanowania  wypożyczonych  i  udostępnionych  im  materiałów

bibliotecznych;
2) uczniowie  w  chwili  wypożyczenia  lub  udostępniania  zbiorów  winni  zwrócić  uwagę  na  ich  stan.

W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi;
3) podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie oprawiają w okładki lub papier;
4) uczniowie podpisują podręcznik i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w odpowiednim miejscu;
5) zabrania się pisania i rysowania, wyrywania kartek itp. w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
6) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w dobrym stanie.

11. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły
do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych

do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki

i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca
ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce.

12. Uczeń  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  uszkodzenia  podręczników  i materiałów
edukacyjnych stwierdzone przy ich zwrocie.

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła
może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

14. Regulamin  korzystania  z  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej jest udostępniony rodzicom w wersji papierowej i na stronie internetowej
gimnazjum.

15. Rodzice uczniów składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz obowiązkiem
pokrycia kosztów za zniszczone lub zgubione materiały biblioteczne.



….................................................................. Dębowiec, dnia ….........................................
(imię i nazwisko ucznia)

….....................................................
(klasa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  zapoznałem/am/  się  z  Regulaminem  korzystania  z  podręczników,  materiałów
edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych  zakupionych  z  dotacji  celowej  i  zobowiązuję  się  do  pokrycia
kosztów za zniszczone lub zgubione materiały biblioteczne.

…................................................. ….......................................................
(podpis ucznia) (podpis rodziców)


