
ANEKS DO REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W ZSO NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 

 

PROCEDURY EWIDENCJONOWANIA ORAZ KORZYSTANIA 

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJYCH 

 

 

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I gimnazjum otrzymają darmowe 

podręczniki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 

2014r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902). 

 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę. 

 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

 

4. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane 

uczniom bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania 

materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są oświadczenia 

wychowawców klas potwierdzające odbiór tych materiałów. 

 

5. Biblioteka wypożycza nieodpłatnie uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na 

okres danego roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe przekazuje uczniom, bez 

obowiązku zwrotu do biblioteki. 

 

6. Uczniowie w momencie otrzymania podręczników i materiałów edukacyjnych, a 

rodzice na pierwszym zebraniu potwierdzają ich odbiór podpisem  na liście 

wypożyczeń. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników, dbania, aby nie 

uległy zniszczeniu czy zagubieniu, gdyż mają służyć trzem kolejnym rocznikom 

uczniów. 

 

7. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza, 

uczniowie są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych podręczników do biblioteki w 

dobrym stanie. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia podręczników stwierdzone przy ich zwrocie.  

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia (z winy ucznia) lub niezwrócenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego w terminie, do którego uczeń został zobligowany do 

zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu.  Szkoła 

nie może zażądać zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik po trzech latach 

użytkowania. 

 

8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, zwraca do biblioteki 

wypożyczone podręczniki.  

 

9. Uczeń z orzeczeniem, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne 

dostosowane do jego potrzeb i możliwości nie oddaje tychże dokumentów w szkole 



macierzystej, ale kontynuuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone dokumenty 

stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę. Szkoła macierzysta wraz z 

wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń kontynuuje naukę protokół 

zdawaczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory 

stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

 

10. Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie (3 lata) zniszczone i nieaktualne 

podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedurami 

ewidencji zbiorów obowiązującymi w placówce. 

 

11. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują umowę 

wypożyczenia oraz zostają zapoznani z procedurami i szczegółowymi warunkami 

korzystania z bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych. 

 

12. Decyzje z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym aneksie, podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

 

13. Aneks do Regulaminu Biblioteki Szkolnej wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

 

 

 

 


