PROCEDURA
korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw Dz.U. Z 2014 r. poz. 811.
I.

Postanowienia ogólne

Procedura korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:
1. Zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub
materiałów edukacyjnych;
2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem;
3. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych.
Ilekroć jest mowa o:
a) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
b) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać
papierową lub elektroniczną;
c) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów
służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
II.

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne
materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
4. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
5. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
6. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i otrzymywania bezzwrotnych
materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę
w klasie I w roku szkolnym 2017/2018 lub później albo kontynuują naukę rozpoczętą
wcześniej.

7. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom szkoły na okres danego roku
szkolnego.
8. Wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie bezpłatnych
materiałów ćwiczeniowych odbywa się za pośrednictwem wychowawcy.
9. O terminie wypożyczeń i oddaniu użyczonych wcześniej podręczników i materiałów
edukacyjnych decyduje nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą klasy.
10. Wypożyczenie - w uzasadnionych przypadkach - może nastąpić również w innym terminie,
w trakcie danego roku szkolnego.
11. Jednoczesny

zwrot

całego

kompletu

podręczników

skutkuje

uzyskaniem

wpisu

w elektronicznej karcie czytelnika.
12. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa) uczeń ma obowiązek rozliczyć się z
wypożyczonych podręczników, materiałów edukacyjnych. Potwierdzeniem rozliczenia jest
wypełniona karta obiegowa.
13. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku
skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku
innych zdarzeń losowych, w wyniku których uczeń opuszcza szkołę.
14. 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. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego
szkołę, do której uczeń przechodzi.
III.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

1. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z Procedurą korzystania
z

darmowych

podręczników

lub

materiałów

edukacyjnych.

Powyższa

procedura

umieszczona jest na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne.
2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki
przed zniszczeniem.
3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw oraz podpisać swoim
imieniem i nazwiskiem wypożyczone podręczniki oraz materiały edukacyjne.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, notatek w podręcznikach oraz
przyklejania okładek.
5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki i materiały
edukacyjne, tj. powycierać wszystkie wpisy wykonane ołówkiem, podkleić, zdjąć okładkę,

a następnie oddać do biblioteki osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy wszystkie
wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (np. płyty).
IV.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego.

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie,
poplamienie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają
wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do
uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika, a gdy
naprawa nie jest możliwa, do pokrycia kosztów zakupu nowego podręcznika lub
materiałów edukacyjnych.
Zakres odpowiedzialności.

V.

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie
uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła

2.

może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
3. Wartość podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej określa w każdym roku szkolnym
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4. Wyjątek stanowią książki do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
podręczniki do klas 4-8 szkoły podstawowej zakupione z dotacji. W tym przypadku cena
określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo.
5. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko zniszczyło bądź zgubiło podręcznik lub materiał
edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto Urzędu
Miasta Kraśnik. Potwierdzenie wpłaty (oryginał lub kopia) powinna być dostarczona do
sekretariatu szkoły.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej procedury
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej procedurze, podejmuje Dyrektor szkoły.
Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 r.

