
Procedura wypożyczania i udostępniania podręczników,  

materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 7  

im. Zuzanny Morawskiej w Mławie 

 

 Procedura została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

§1 

1. Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.  

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  

lub materiałów ćwiczeniowych uczniowie uzyskają począwszy od roku szkolnego: 

2014/2015 – uczniowie klas I 

2015/2016 – uczniowie klas II i IV 

2016/2017 – uczniowie klas III i V 

2017/2018 – uczniowie klas VI 

3. Dla podręczników do zajęć z zakresu języka obcego, zakupionych w roku 2014/2015 

dla uczniów klas I, nie stosuje się zapewnienia możliwości używania tych podręczników przez 

uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne oraz udzielania następnej dotacji 

celowej na uczniów po trzech kolejnych latach szkolnych.  

W roku 2015 szkoła zostanie wyposażona w podręczniki do zajęć z zakresu języka 

obcego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV.  

Podręczniki i materiały edukacyjne z języka obcego zakupione w tym roku dla uczniów 

klas I powinny zapewnić możliwość ich używania przez uczniów tej klasy przez co najmniej 

dwa kolejne lata szkolne. 

Następna dotacja celowa w tym zakresie dla klasy I będzie udzielona w 2017r.  

W roku 2016 uczniowie otrzymają dotację na podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe z języka obcego dla uczniów klasy III i V. 

W roku 2017 – dotacja będzie dotyczyła zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klasy VI. 

 

§ 2 

 

1. Wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki z zakresu edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III zapewnia minister oświaty  

i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego z dniem ich 

przekazania przez ministra. 

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie inny 

podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra. W takiej sytuacji koszt zakupu 

podręczników pokrywa organ prowadzący szkołę.  



3. Wyposażenie szkoły w zakresie: 

- podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z języka obcego 

nowożytnego dla klas I – III; 

- podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas  

IV – VI 

jest zadaniem zleconym, wykonywanym przez organ prowadzący szkołę. 

 

§ 3 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe gromadzone są w bibliotece 

szkolnej. 

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami i materiałami wykonują odpowiednio wicedyrektorzy klas I – III i IV – VI. 

3. Komplet podręcznikowy dla uczniów klas I – III, w tym podręczniki do zajęć z języka 

obcego oraz podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV – VI będą używane przez 

uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.  

Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy będzie udzielona po trzech kolejnych 

latach szkolnych.  

4. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI służą uczniom 

przez jeden rok, dotacja celowa jest udzielana corocznie. 

5. Biblioteka szkolna nieodpłatnie: 

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową 

lub  

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną,  

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia 

(postać elektroniczna) 

6. W przypadku zniszczenia (zalania, podarcia, popisania długopisem, flamastrem, kredką, 

korektorem itp.) lub zgubienia podręcznika (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor 

może zażądać od rodziców ucznia zwrotu: 

- kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I – III (wartość jednej części „Naszego elementarza” 

określona przez MEN – 4,34zł). Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa 

- kosztu zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klas IV – VI.  

7. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi w trakcie roku szkolnego  

do innej szkoły, podręczniki zapewnione przez ministra lub zakupione z dotacji celowej, 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, stają się 

własnością organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 

8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników, 

materiałów edukacyjnych, ćwiczeń. 



§ 4 

1. Podręczniki dla uczniów klas I – III pobiera z biblioteki wychowawca klasy i kwituje 

odbiór na protokole przekazania. Zgodnie ze stanem protokołu, z końcem zajęć dydaktycznych 

w danym roku szkolnym oddaje podręczniki do biblioteki. Wychowawca pobiera również na 

protokół ćwiczenia, nie oddaje ich po skończonych rocznych zajęciach dydaktycznych. 

2. W roku szkolnym 2014/2015 pierwsza część „Naszego elementarza”, ćwiczeń będzie 

wypożyczone uczniom w dniach 3 – 4 września 2014r. Nauczyciel pobiera „Nasz elementarz” 

dla swojej klasy i kwituje odbiór na protokole przekazania. Po wykorzystaniu części pierwszej, 

nauczyciel zwraca ją do biblioteki i otrzymuje kolejną część.  

3. Taka sama procedura obowiązuje przy wypożyczaniu podręczników dla uczniów klas 

IV – VI, z tym, że podręczniki z biblioteki pobiera dla klasy nauczyciel przedmiotu, on też 

oddaje je po skończonych zajęciach rocznych. 

Nauczyciel przekazuje również uczniom ćwiczenia, nie podlegają one zwrotowi  

do biblioteki. 

4. Podręczniki, ćwiczenia wypożyczane są uczniom w pierwszym tygodniu września,  

a zwracane w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, zgodnie  

z harmonogramem opracowanym przez bibliotekarki. 

Ze stanu podręczników – jakościowy i ilościowy – w danej klasie sporządza się krótki protokół.  

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych podręczników.  

 

Procedura obowiązuje od 1 września 2014 roku. 

 


