
Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i
materiałów edukacyjnych w Niepublicznym Gimnazjum Szkole

Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy  regulamin korzystania z darmowych podręczników i  materiałów edukacyjnych
reguluje  zasady  związane  z  wypożyczaniem  i  zapewnieniem  Uczniom  dostępu  do
podręczników i  materiałów edukacyjnych oraz postępowanie  w przypadku zagubienia lub
zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: biblioteka – udostępniany uczniom zbiór pozycji
szkolnych funkcjonujący w ramach biblioteki szkolnej, podręcznik – podręcznik dopuszczony
do  użytku  szkolnego,  materiał  edukacyjny  –  materiał  zastępujący  lub  uzupełniający
podręcznik,  umożliwiający  realizację  programu  nauczania,  mający  postać  papierową  lub
elektroniczną, materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu
przez nich wiadomości i umiejętności. 

§ 2
Zadania biblioteki

1.  Podręczniki,  materiały  edukacyjne  i  materiały  ćwiczeniowe stanowią  własność  Szkoły  i
znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.  Biblioteka  nieodpłatnie  wypożycza  uczniom  podręczniki  oraz  materiały  edukacyjne  na
okres danego roku szkolnego. 

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach
dotacji zostają przekazane do Biblioteki na podstawie stosownego dokumentu.

§ 3
Udostępnianie zbiorów

1.  Uczniowie  Biblioteki  przed  rozpoczęciem  korzystania  ze  zbiorów  podlegają  rejestracji.
Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy
zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września
danego roku szkolnego.

2. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15
września  danego roku  szkolnego.  W szczególnych  przypadkach  wypożyczenie  podręcznika
może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3.  Wraz  z  przekazaniem  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  wychowawca  ma
obowiązek zebrać podpisy od rodziców pod stosownym oświadczeniem najpóźniej do dnia 30
września danego roku szkolnego i przekazać go Bibliotece (załącznik nr 1 do regulaminu).



4. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania – to jest na czas trwania
nauki w trakcie roku szkolnego. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest
do  jego  zwrotu  do  biblioteki  szkolnej.  Stanowi  to  warunek  otrzymania  kolejnej  części
podręcznika. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

5. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz  z  podręcznikiem  lub
materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

6.  Podręczniki  są  wypożyczane  uczniom  po  zawarciu  przez  rodzica  umowy  użyczenia
podręcznika, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu).

7.  Za  zebranie  od  rodziców  podpisanych   umów  użyczenia  odpowiada  nauczyciel
wychowawca, który następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

8. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki
szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym
roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub
poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.  

9. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt.8 realizuje wychowawca ucznia oraz osoba
odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki szkolnej.

10. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki  osoba, o której mowa w pkt.8 dokona oględzin
podręcznika, określając stopień jego zużycia.

§ 4
Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki
- ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

3.  Przez  uszkodzenie  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  rozumie  się  nieumyślne
zabrudzenie,  poplamienie,  zgniecenie  lub  rozerwanie  uniemożliwiające  jednak  dalsze  ich
wykorzystywanie.

4.  Przez  zniszczenie  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  rozumie  się  umyślne  lub
spowodowane  przez  zaniedbanie  użytkownika  poplamienie,  trwałe  zabrudzenie,
porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i  zgniecenie kartek oraz
inne  wady  fizyczne,  które  pomniejszają  wartość  użytkową  podręcznika  lub  materiałów
edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.



5.  Wypożyczający  powinien  w  momencie  wypożyczania  zwrócić  uwagę  na  ich  stan,  a
zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wicedyrektorowi Szkoły.

6. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
wypożyczonych  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych,  nieujawnionych  w  chwili
wypożyczenia. 

7. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle
używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego
podręcznika.  Wpłaty  dokonuje  się  w  sekretariacie  szkoły.   Zapisu  tego  nie  stosuje  się  w
przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.  

8.  W  przypadku  braku  zwrotu  podręcznika  lub  materiału  edukacyjnego  
w  terminie  określonym  w  niniejszym  Regulaminie  Szkoła  może  żądać  od  rodzica  ucznia
pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i
stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Wicedyrektor Szkoły zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom niniejszego
Regulaminu na każde ich życzenie.

3.  Sprawy  sporne  pomiędzy  nauczycielem  przedmiotu,  którego  dotyczy  dana  pozycja
biblioteczna, a jej użytkownikiem rozstrzyga Dyrektor bądź Wicedyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.  Decyzje  w  innych  kwestiach  z  zakresu  udostępniania  podręczników  lub  materiałów
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Powyższy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych 

Ruda  Śląska, dnia……………………………..

OŚWIADCZENIE KLASY …….



Przyjmuję  do  wiadomości  postanowienia  Regulaminu  korzystania  z  darmowych
podręczników i materiałów edukacyjnych w Niepublicznym Gimnazjum Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Rudzie Śląskiej. 

Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie przez
moje dziecko z podręczników i  materiałów edukacyjnych będących własnością Szkoły.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych 

     



UMOWA UŻYCZENIA

  
zawarta  w  Rudzie  Śląskiej,  w  dniu  …….………….  roku,  pomiędzy  Niepublicznym  Gimnazjum  Szkołą
Mistrzostwa  Sportowego  w  Rudzie  Śląskiej,  w  imieniu  którego  działa  Arkadiusz  Grzywaczewski  –
dyrektor  Szkoły,   zwanym   dalej  "Użyczającym",  a  "Biorącym  do  używania"  Panią/Panem
…………………………………………...., rodzicem/opiekunem prawnym……………………………………… - ucznia klasy
I Gimnazjum zwanym dalej Biorącym.

§ 1.
Przedmiotem użyczenia  jest  komplet  podręczników i  materiałów edukacyjnych  do  klasy  I
gimnazjum.  Użyczający  oświadcza,  że  jest  właścicielem  podręcznika/materiałów
edukacyjnych oraz, że oddaje je w bezpłatne używanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje te
podręczniki do używania ich przez ucznia……………………………………………………

Język polski Słowa na czasie 1. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum
Kształcenie językowe 1

Język angielski New English Plus 1.

Język niemiecki Meine Deutschtour 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Historia Śladami przeszłości 1. Podręcznik do historii dla gimnazjum

Atlas historyczny Od starożytności do współczesności. 

Geografia Puls Ziemi 1. Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat.

Biologia Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

Fizyka Fizyka z plusem 1. Podręcznik dla gimnazjum
Fizyka z plusem 2. Podręcznik dla gimnazjum

Matematyka Matematyka na czasie! 1. Podręcznik do matematyki dla 
gimnazjum

Matematyka na czasie! 1. Zbiór zadań do matematyki dla gimnazjum

§ 2

https://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2100/234/historia/atlasy/inne/atlas-historyczny-od-starozytnosci-do-wspolczesnosci-z-plyta-cd-dzieje-polski-na-mapach-interaktywnych-gimnazjum.html
https://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2100/234/historia/atlasy/inne/atlas-historyczny-od-starozytnosci-do-wspolczesnosci-z-plyta-cd-dzieje-polski-na-mapach-interaktywnych-gimnazjum.html


Umowa zostaje zawarta na okres  zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016  – tj. od dnia
1 września 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

§ 3

Biorący oświadcza, że odebrał przedmioty użyczenia, zapoznał się z ich stanem i stwierdza, że
są one przydatne do umówionego użytku.

§ 4

Biorący zobowiązuje się, że przedmioty użyczenia będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem
i będą utrzymane w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu
wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.   

§ 5.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole Biorący zobowiązuje się zwrócić  Użyczającemu
przedmioty  użyczenia  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  przez  Użyczającego.  Poszczególne  części
podręczników będą podlegały zwrotowi po zakończeniu pracy z daną częścią.

§ 6.

Biorący zobowiązuje się  zwrócić Użyczającemu przedmioty użyczenia również  w przypadku
przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego .

§ 7

Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia,  jeżeli  Biorący  będzie  używał  przedmiotów  użyczenia  niezgodnie  z  ich
przeznaczeniem,  spowoduje  znaczne  pogorszenie  ich  stanu  technicznego  lub  naruszy  inne
postanowienia niniejszej umowy. 

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

              Użyczający:                                                                                 Biorący do używania:

……………………………………                                                              …………………………………
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