
do zarządzenia dyrektora S

Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie
 

Na podstawie: Art. 22ak ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, 
z 2015 r. poz. 357, z 2017 r. poz. 60. z późn. zm.)

1. Zgromadzone w bibliotece szkolnej podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są wł
szkoły. 

2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne mające postać papierową są nieodpłatnie wypożyczane uczniom 
na okres korzystania z nich w procesie edukacyjnym.

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych maj
postać elektroniczną. 

4. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu po podpisaniu protokołu ich 
odbioru. 

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia 
dyrektor szkoły zażąda od ro

6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim 
zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, 
który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego 
pisać, zaznaczać, skreślać, zginać kartek, należy g oprawić.

8. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan p
a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

9. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki 
wszystkie wypożyczone podręczniki do czasu opuszczenia szkoły.

10. W przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, 
wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu 
prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

11. W przypadku, gdy uczeń dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki szkolnej 
komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu przeznaczonego dla 
niego. 

12. Zniszczenia zwracanych podręczników ocenia komisja, powołana do tego celu 
dokonanych oględzin sporządza protokół i podejmuje decyzję w sprawie dalszego użytkowania 
podręcznika. 

13. Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany zastosować się do niej.

14. W przypadku zniszczenia
ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny 
koszt. 

15. Podręczniki będą wypożyczane uczniom we wrześniu, bezzwłocznie po oddaniu oświadczenia
(załącznik nr 2 do zarządzenia) podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

16. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą/nauczycielem przedmiotu, 
podczas zajęć edukacyjnych.

17. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowa
celu oddania/wypożyczenia podręczników uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym 
wraz z wychowawcą/nauczycielem przedmiotu.

18. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddan
indywidualnego zgłoszenia się do 
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Zgromadzone w bibliotece szkolnej podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są wł

Podręczniki oraz materiały edukacyjne mające postać papierową są nieodpłatnie wypożyczane uczniom 
na okres korzystania z nich w procesie edukacyjnym. 

Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych maj

Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu po podpisaniu protokołu ich 

W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia 
dyrektor szkoły zażąda od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zakupu nowych podręczników.

W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim 
zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, 
tóry będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. 

Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego 
pisać, zaznaczać, skreślać, zginać kartek, należy g oprawić. 

Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan podręczników w momencie wypożyczania, 
a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki 
wszystkie wypożyczone podręczniki do czasu opuszczenia szkoły. 

przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, 
wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu 
prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki szkolnej 
komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu przeznaczonego dla 

Zniszczenia zwracanych podręczników ocenia komisja, powołana do tego celu przez dyrektora szkoły. Z 
dokonanych oględzin sporządza protokół i podejmuje decyzję w sprawie dalszego użytkowania 

Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany zastosować się do niej.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia udostępnionych przez szkołę materiałów 
ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny 

Podręczniki będą wypożyczane uczniom we wrześniu, bezzwłocznie po oddaniu oświadczenia
(załącznik nr 2 do zarządzenia) podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą/nauczycielem przedmiotu, 
podczas zajęć edukacyjnych. 

O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel. W 
celu oddania/wypożyczenia podręczników uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym 
wraz z wychowawcą/nauczycielem przedmiotu. 

Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddania podręczników, są zobowiązani do 
widualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

Załącznik nr 1 
nr 20 w Jaworznie nr SP20.1131/2/18 z 3.09.2018 r. 
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Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu po podpisaniu protokołu ich 

W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia 
dziców/prawnych opiekunów ucznia zakupu nowych podręczników. 

W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim 
zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, 
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przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, 
wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu 

dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki szkolnej 
komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu przeznaczonego dla 

przez dyrektora szkoły. Z 
dokonanych oględzin sporządza protokół i podejmuje decyzję w sprawie dalszego użytkowania 

Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany zastosować się do niej. 

lub zagubienia przez ucznia udostępnionych przez szkołę materiałów 
ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny 

Podręczniki będą wypożyczane uczniom we wrześniu, bezzwłocznie po oddaniu oświadczenia 
(załącznik nr 2 do zarządzenia) podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie nr SP20.1131/2/18 z 3.09.2018 r. 

 
 
 

Szanowni Państwo, 
proszę o zapoznanie się z załączonymi Zasadami korzystania  bezpłatnych podręczników 
i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie, podpisanie 
oświadczenia i jego zwrot do wychowawcy klasy. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami korzystania z bezpłatnych podręczników 
i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie i zobowiązuję się do 
ich przestrzegania. 
 
 
 

….................................................................................................... 
imię i nazwisko ucznia, klasa 

 
 
 

Jaworzno, dnia ............................                                         ............................................ 
czytelny podpis rodzica       


