
PRPROCEDURA KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW
Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

(aneks do regulaminu biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Mosinie)

Podstawa prawna:  Ustawa z  30 maja  2014 r.  o  zmianie  ustawy o  systemie oświaty  oraz

niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  811);  rozporządzenie  Ministra  Edukacji

Narodowej z 7 lipca 2014 r.  w sprawie udzielania [jednostkom samorządu terytorialnego]

dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkol w podręczniki, materiały edukacyjne

i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902); Ustawa z 29 stycznia 2004 r. 

I. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Biblioteka  ewidencjonuje  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne  jako  zbiory

biblioteczne.

3. Materiały  ćwiczeniowe  będą  uczniom  przekazywane  bez  obowiązku  zwrotu  po

zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

4. Wychowawca  klasy,  na  podstawie  stosownego  protokołu  odbiera  z  biblioteki

materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

5. Rodzice  zostają  zaznajomieni  z  treścią  niniejszej  procedury  podczas  pierwszego

spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

6. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i winny być użytkowane

przez okres co najmniej 3 lat.

7. Przez  cały  okres  użytkowania  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  uczeń

zobowiązany jest dbać o prawidłowy stan książek.

II. Wypożyczanie podręczników lub materiałów edukacyjnych

1. Biblioteka  nieodpłatnie  wypożycza  uczniom  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne

mające postać papierową,

2. Biblioteka zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych

mających postać elektroniczną.

3. Do  wypożyczania  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  uprawnieni  sa

uczniowie  szkoły,  którzy  rozpoczęli  naukę  w  klasie  pierwszej  w  roku  szkolnym

2014/2015 lub później.

4. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego.

5. Podręczniki  lub materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku zajęć

dydaktyczno-wychowawczych,  z  terminem  zwrotu  do  25  czerwca  danego  roku

szkolnego.

6. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych

materiałów przed upływem terminu wskazanego powyżej.

7. Uczeń,  który  w trakcie  roku  szkolnego przechodzi  z  jednej  szkoły  do  innej  szkoły,

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.



8. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły w trakcie roku

szkolnego,  nie  ma  obowiązku  zwrotu  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych

(uczeń przechodzi z podręcznikiem).

9. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji

w kartotece czytelników biblioteki.

10. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

11. Dołączone  do  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  płyty  CD/DVD,  mapy,

plansze  itp.  Stanowią  integralna  cześć  podręczników lub  materiałów edukacyjnych

(nie mogą być oddzielnie wypożyczane)

12.  Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik lub materiał edukacyjny w stanie

niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

III.  Postępowanie  w  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  w  terminie

podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. W przypadku uszkodzenia,  zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału

edukacyjnego w terminie szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

–  kosztu  podręcznika  do  zajęć  z  zakresu  edukacji:  polonistycznej,  matematycznej,

przyrodniczej  i  społecznej  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  (Nasz  Elementarz),

określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego

na  stronie  internetowej  urzędu  obsługującego  tego  ministra.  Kwota  zwrotu  stanowi

dochód budżetu państwa.

2. Przez  uszkodzenie  podręcznika  lub  materiału  edukacyjnego  rozumie  się  działanie,

które powoduje  pomniejszenie  wartości  użytkowej  podręcznika  lub materiału  (np.

zabrudzenie,  poplamienie,  popisanie,  zgniecenie,  rozerwanie),  ale  możliwe  jest

usuniecie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza uczeń, który

doprowadził  do uszkodzenia,  zobowiązany jest  podręcznik lub materiał  edukacyjny

naprawić.

3.  Przez  zniszczenie  podręcznika  lub  materiału  edukacyjnego  rozumie  się  działanie,

które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się

(np. poplamienie, niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie,

rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

4. Jeżeli  do  podręcznika  lub  materiału  edukacyjnego  dołączone  były  płyta  CD/DVD,

mapy,  plansze  itd.,  należy  je  zwrócić  wraz  z  podręcznikiem  lub  materiałem

edukacyjnym.  Zagubienie  płyty  CD/DVD  skutkuje  koniecznością  zwrotu  kosztów

całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

IV. Postanowienia końcowe

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień procedury jest dyrektor

szkoły.

2. Decyzje  w  kwestiach  z  zakresu  wypożyczania  lub  udostępniania  podręczników  lub

materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej procedurze podejmuje

dyrektor szkoły. 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.


