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I. Podstawy prawne. 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. 2017 r. poz. 60 ze zmianami). 

4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) 

 oraz 

a) rozporządzenia wykonawcze MEN w sprawie udzielania dotacji celowej; 

b) rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników kwot dotacji celowej i ich zwiększania 

i inne. 

 

II. Przepisy ogólne. 

1. Terminy używane w Regulaminie: 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, wraz z dodatkami typu płyta 

CD, mapa, wklejka itp.; 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający 

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwaleniu wiadomości  

i umiejętności. 

2. Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata,  

z zastrzeżeniem, że jeśli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na 

tych uczniów także przysługuje dotacja. 

3. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co roku. 

 

III. Ogólne zasady korzystania z materiałów dotacji celowej. 

1. Szkoła  nieodpłatnie: 

a) wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową na okres 1 roku 

szkolnego; 

b) zapewnia dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną lub inną; 

c) przekazuje materiały ćwiczeniowe w danym roku szkolnym, bez obowiązku ich zwrotu. 
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2. Podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone są do co najmniej trzyletniego okresu 

użytkowania. 

3. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe pochodzące z dotacji celowej 

są własnością organu prowadzącego szkołę. 

4. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

oraz inne materiały biblioteczne. 

5. Biblioteka szkolna wpisuje podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do 

inwentarza zgodnie z zasadami ewidencji. 

6. Uczeń ma prawo korzystania z podręcznika w szkole i w domu. 

 

IV. Procedury wypożyczania oraz zwrotów materiałów z dotacji celowej. 

1. Koordynator do spraw dotacji celowej  w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły: 

a) na podstawie list uczniów określa kwotę dotacji na ucznia oraz na klasę; 

b) zamawia podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w porozumieniu  

z wychowawcą oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 

2. Zasady udostępniania materiałów z dotacji celowej w szkole podstawowej w klasach dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 

a) biblioteka wypożycza uczniom podręczniki na okres jednego roku szkolnego, potwierdzając 

to wpisem na kartę biblioteczną; 

b) biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, bez obowiązku ich zwrotu; 

c) wypożyczenie i przekazanie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych następuje poprzez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Zasady udostępniania materiałów z dotacji celowej w szkole podstawowej w klasach dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: 

a) biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia poprzez 

wychowawcę klasy; 

b) wypożyczenie potwierdza nauczyciel wychowawca. 

4. Wychowawca jest odpowiedzialny za: 

a) zapoznanie rodziców z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

b) wychowawca w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym: 

 zgłasza bibliotekarzowi fakt zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, 
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 przechowuje podręczniki / materiały edukacyjne w pomieszczeniu swojej klasy do czasu ich 

wycofania. 

5. Nauczyciel przedmiotu w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim jest odpowiedzialny za: 

a) odbiór wraz z uczniami podręczników i materiałów ćwiczeniowych; 

b) zebranie na koniec danego roku szkolnego podręczników i przechowanie ich w swojej 

pracowni; 

c) zgłoszenie stanu ilościowego i jakościowego bibliotekarzowi; 

d) zgłoszenie bibliotekarzowi faktu zgubienia/zniszczenia  przez ucznia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. 

6. Rodzice / opiekunowie uczniów mają obowiązek: 

a) zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić jego znajomość podpisem. 

7. Podczas zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych nauczyciel / wychowawca 

dokonuje oględzin, określając stopień zużycia. 

8. Stopień zużycia podręczników i materiałów edukacyjnych określa się jako: „bardzo dobry”, 

„dobry” i  „wystarczający”, co jest równoznaczne z możliwością dalszego użytkowania. 

9. Podręczniki i materiały edukacyjne, które nie spełniają powyższych kryteriów – zostają 

uznane za „zniszczone” i podlegają wycofaniu ze zbiorów biblioteki. 

10. W przypadku zmiany szkoły podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

11. Dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi 

podręcznikami i/lub materiałami edukacyjnymi - stosuje się przepisy dotyczące 

ewidencjonowania materiałów bibliotecznych. 

 

V. Zabezpieczenie i odpowiedzialność za udostępniane podręczniki i materiały edukacyjne. 

1. Uczeń ma obowiązek obłożenia książek. 

2. Zabrania się uczniowi dokonywania jakichkolwiek wpisów do podręczników. 

3. W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub 

bibliotekarz określa się jego stopień zużycia. 

4. W przypadku zniszczenia umyślnego podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub 

bibliotekarz wraz z wychowawcą określają stopień zużycia. 

5. Zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie podręcznika lub materiału edukacyjnego należy 

natychmiast zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub bibliotekarzowi. 
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6. Wychowawca lub nauczyciel ma prawo żądać naprawy uszkodzonego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. 

7. W przypadku niezwrócenia, zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 

wykorzystanie podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców / 

opiekunów prawnych zwrotu kosztów zakupu lub jego odkupienia. 

8. W  przypadku zgubienia materiałów ćwiczeniowych organ prowadzący i szkoła nie 

pokrywają kosztów zakupu nowego egzemplarza. 

 

 

 


