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Myszyniec, 25 czerwca 2015 r. 

ZARZĄDZENIE NR 10/15 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MYSZYŃCU 
z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych 

Na podstawie: 

1. art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami); 

2. § 11 ust. 4 Statutu Zespołu Szkół w Myszyńcu 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

Określa się szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Zespole Szkół w Myszyńcu. 

§ 2 

Warunki, o którym mowa w § 1 stanowią Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie stosuje się począwszy od roku szkolnego: 

1) 2015/2016 – w przypadku klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum; 

2) 2016/2017 – w przypadku klas I - V szkoły podstawowej i klas I - II gimnazjum; 

3) 2016/2017 – w przypadku klas I - VI szkoły podstawowej oraz klas I - III gimnazjum. 

§ 4 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

(Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły) 
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Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Zespole Szkół w Myszyńcu 

1. Podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową są wypożyczane uczniom na okres 

danego roku szkolnego. 

2. Szkoła przekazuje uczniom papierowe materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu. 

3. Szkoła udostępnia uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe mające postać 

elektroniczną. 

4. Wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz we 

współpracy z wychowawcami klas. 

5. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów 

przygotowanej wspólnie z wychowawcą klasy. 

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w terminach 

uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się 

również do zwrotu podręczników. 

7. Czynności związane z udostępnianiem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych mających postać elektroniczną wykonują wychowawcy klas we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne. 

8. W przypadku, gdy uczeń przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub 

materiały edukacyjne, z których korzysta podlegają zwrotowi do biblioteki, z zastrzeżeniem art. 22ak 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty. O zamiarze przejścia ucznia do innej szkoły nauczyciel bibliotekarz 

jest informowany przez wychowawcę klasy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

9. Uczniowie zwracają podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową do biblioteki 

szkolnej w terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie przystępujący do 

egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki lub materiały 

edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku. 

10. Podczas zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel bibliotekarz i wychowawca klasy 

dokonują jego oględzin, określając stopień zużycia podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego 

szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

1) kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego; 

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty. 

12. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walory użytkowe i estetyczne, do chronienia go przed 

zniszczeniem bądź zagubieniem. 

13. Uczniowie są zobowiązani do utrzymania podręcznika lub materiału edukacyjnego w należytym 

stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wypożyczenia wynikające ze 

zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

14. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z niniejszymi warunkami. 

15. Dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych mających postać 

elektroniczną odbywa się na zasadach uwzględniających postanowienia zawarte w umowach, 

licencjach i regulaminach dostarczonych przez sprzedawcę podręczników lub materiałów. 

16. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne informują uczniów o warunkach korzystania z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych mających postać elektroniczną, przed 

ich pierwszym użyciem przez uczniów. 


