
 

PROCEDURA  

OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA 

PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

 

Na podstawie art.22 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,                   

( z późn. zm.) 

 

Procedurę określa się w celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11          

w Zawierciu. 

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, 

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością 

organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, 

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane 

uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. 

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie 

biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów, z podpisem rodzica ucznia, 

któremu został wypożyczony. 

4. Listy potwierdzające wypożyczenie podręczników przechowywane są w dokumentacji  

biblioteki szkolnej. 

5. Za zebranie od rodziców podpisów na w/w listach odpowiada nauczyciel 

wychowawca. 

6. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia 

z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych 

zdarzeń losowych. 

7. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do 

biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 20 czerwca danego roku 

szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki 

nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

8. Nadzór nad zwrotem podręczników sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel 

odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.  

9. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki w/w nauczyciele dokonują oględzin 

podręcznika, określając stopień jego zużycia. 

 

 



 

 

 

 

 

10. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, 

do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed 

zniszczeniem, bądź zgubieniem.  

11. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, bądź jego zniszczenia, 

rodzice uczniów klas I,II,III są zobowiązani do  zakupu nowego podręcznika.  

12. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, bądź jego zniszczenia, 

rodzice uczniów klas IV –VIII są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika. 

13. W/w zapisu nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim 

użytkowaniu. 

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela 

odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

15. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców  

z niniejszą procedurą.  

16. Procedura ma zastosowanie w SP11: 

w roku szkolnym 2020/2021 do uczniów klas 1 -8 szkoły podstawowej. 

 


