
ZARZĄDZENIE nr 8 

Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Antoniowie 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów  

z podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

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

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
1
 zarządza się co następuje:  

 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:  

1) szkole - należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową w Antoniowie 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w 

księdze uczniów szkoły,  

3) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,  

4) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  

5) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania,  

6) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć gminę Ozimek. 

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

§ 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują 

się w zasobach biblioteki szkolnej szkoły. 

 

§ 3. 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego 

roku szkolnego.  

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica 

ucznia umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych, której wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do zarządzenia.  

3. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do przygotowania umów z rodzicami uczniów 

kierowanego przez niego oddziału, doprowadzenia do ich podpisania przez strony umowy 

oraz do przekazania po jednym egzemplarzu podpisanej umowy do biblioteki szkolnej. 

4. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel 

odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów 

sporządzonej w oparciu o podpisane umowy użyczenia i podpisanej przez wychowawcę 

klasy.  

5. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w 

godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie 

biblioteki szkolnej a nauczycielem wychowawcą. Zapis ten stosuje się również do zwrotu 

podręczników.  

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 

1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 

206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 

127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 

887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 

290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357. 



6. Podręczniki i materiały są wypożyczane uczniom nie później, niż do 14 września danego 

roku szkolnego, a w przypadku podręczników i materiałów edukacyjnych składających się z 

kilku części oraz w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego, 

wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych może nastąpić w innym terminie, w 

trakcie danego roku szkolnego.  

 

§ 4. 1. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają, z zastrzeżeniem ust. 4, obowiązkowi 

zwrotu do biblioteki szkolnej w terminie do dnia zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym, a w przypadku:  

1. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają, z zastrzeżeniem ust. 4, obowiązkowi zwrotu 

do biblioteki szkolnej, w terminie do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych w 

danym roku szkolnym, a w przypadku:  

1) skreślenia ucznia z listy uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku 

innych zdarzeń losowych - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia jednej 

z wymienionych okoliczności; 

2) przystąpienia ucznia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 19 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz. U z 2015 r. poz. 843) lub do egzaminu 

poprawkowego, o którym mowa w § 18 tego rozporządzenia, w terminie do końca 

sierpnia danego roku szkolnego. 

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika i materiału edukacyjnego uczeń lub 

rodzic ucznia jest zobowiązany poinformować o tym fakcie, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem nauczyciela wychowawcy, nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie 

biblioteki szkolnej, a rodzic ucznia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest zobowiązany do: 

1) zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 

22ad ust. 1 ustawy, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego 

ministra,  

2) odkupienia i przekazania do biblioteki szkolnej, w terminie 14 dni od dnia przekazania 

informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za prowadzenie biblioteki szkolnej, tego 

samego podręcznika, w odniesieniu do innych niż wymieniony w punkcie 1 

podręczników, i takich samych materiałów edukacyjnych.  

3. Obowiązek zwrotu lub odkupienia, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również nie 

zwrócenia odpowiednio w terminach, o których mowa w ust. 1, podręczników i materiałów 

edukacyjnych.  

4. Obowiązek zwrotu lub odkupienia, o którym mowa w ust. 1 - 3, nie dotyczy podręczników 

i materiałów edukacyjnych, po, co najmniej trzyletnim okresie ich używania. 

5. Wpłaty zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, dokonuje się na rachunek dochodów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział 

Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści 

przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik  ………….. część …” podając nazwę i numer 

części podręcznika, w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 2, 

a wpłaty z tytułu zwrotu, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio w terminach, o którym mowa 

w ust. 1.”. 

 

2) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

6. Potwierdzenie wpłaty zwrotu, o którym mowa w ust. 2 i 3, Biorący w użyczenie przedkłada, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy, nauczycielowi 



odpowiedzialnemu za prowadzenie biblioteki szkolnej, który kopię potwierdzenia wpłaty 

zwrotu włącza do dokumentacji wypożyczeń/biblioteki szkolnej.  

7. Z tytułu nieterminowego zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki 

szkolnej oraz z tytułu nieterminowego zwrotu, o którym mowa w ust. 2 i 3, naliczane będą 

kary w wysokości 0,50 zł za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 1 i ust. 5, oraz koszty upomnień w wysokości: 

1) za wysłanie pierwszego monitu w sprawie zwrotu – 2,00 zł. 

2) za wysłanie upomnienia listem poleconym – 5,00 zł., 

3) za wysłanie upomnienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – 7,00 zł.  

8. W potwierdzonych przypadkach losowych dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela wychowawcy i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki 

szkolnej, może odstąpić od żądania zwrotu, o którym mowa w ust. 2 i 3. Wzór prośby rodzica 

ucznia o odstąpienie od żądania zwrotu stanowi załącznik N 2 do zarządzenia.  

9. Nadzór nad czynnościami, o których mowa w ust. 1 – 3 i 5 – 7, sprawuje nauczyciel 

wychowawca oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej, którzy 

podczas zwrotu dokonują oględzin podręcznika i materiału edukacyjnego, określając stopień 

ich zużycia. 

 

§ 5. 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 zagubieniem.  

 

§ 6. Nauczyciele wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców uczniów z 

zarządzeniem, w terminie do 30 września 2015 r. 

 

§ 7. 1. Zarządzenie ma zastosowanie:  

1) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas , 2 i 4 szkoły podstawowej,   

2) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1,2,4 i 5 szkoły podstawowej   

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów 

wszystkich klas szkoły podstawowej.  

 

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

………………………………………………………….. 

        (podpis Dyrektora) 


