REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W BIECZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów
edukacyjnych reguluje:
1. Zasady określające sposób i warunki wypożyczania i zwrotu podręczników oraz
zapewnienia uczniom materiałów edukacyjnych;
2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem;
3. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych.

Rozdział II
Wypożyczanie uczniom podręczników
i materiałów edukacyjnych

§2
Zadania biblioteki szkolnej dotyczące przyjęcia i dystrybucji podręczników:
1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach
dotacji i wpisuje je na stan Biblioteki. Stanowią one własność szkoły.
2. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne.
3. Biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4. Bibliotekarz szkolny prowadzi ewidencję wypożyczeń i zwrotów podręczników i
materiałów edukacyjnych.

§3
Wypożyczanie i zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych.

1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych i otrzymywania
bezzwrotnych ćwiczeń uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli
naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
2. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne i odbiera bezzwrotne
materiały ćwiczeniowe z biblioteki osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.
3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy,
plansze itd. stanowią integralną część podręcznika i nie mogą być oddzielnie
wypożyczane. Muszą także zostać zwrócone wraz z podręcznikiem.
4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej
zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

Rozdział III

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§4
1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń
jest zobowiązany dbać o dobry stan wypożyczonych książek.
2. Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć okładką podręczniki i na bieżąco dokonywać
drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i
materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w punkcie 4.
4. Dopuszcza się używanie ołówka dla zaznaczenia pracy domowej lub notatki,
jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszelkie dokonane w ten sposób
wpisy.
5. Uczeń zobowiązany jest oddać podręczniki i materiały edukacyjne wraz z ich
dodatkowym wyposażeniem (płytą cd, mapą, itd.) na końcu roku szkolnego w

terminie wyznaczonym przez bibliotekarza. Dokonuje zwrotu osobiście lub za
pośrednictwem wychowawcy.
6. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem
korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział IV

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia
lub niezwrócenia w terminie
podręcznika lub materiału edukacyjnego

§5
1. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do jego odkupienia bądź zwrotu kosztów
zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego poniesionego przez szkołę w celu
odtworzenia pełnych kompletów podręczników.
3. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie,
które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału
edukacyjnego (trwałe zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, zgniecenie,
rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków naruszeń. Na żądanie wychowawcy
klasy lub bibliotekarza uczeń, który wypożyczył podręcznik, jest zobowiązany
naprawić podręcznik lub materiał edukacyjny.
4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie,
które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków naruszeń
(wyrwanie/zgubienie kartki lub kartek, zalanie, rozerwanie, poplamienie).

5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD,
plansza, mapa, itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem
edukacyjnym. Zgubienie lub zniszczenie materiałów stanowiących integralną część
podręcznika skutkuje koniecznością zwrotu kosztów lub odkupienia kompletnego
podręcznika lub materiału.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic dokonuje wpłaty
odpowiadającej cenie podręcznika wg załącznika nr 1 niniejszego regulaminu.

§6
1. W przypadku nieuiszczenia wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i
materiały edukacyjne sekretariat wysyła do rodzica/prawnego opiekuna wezwanie do
zapłaty.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§7
1. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest
dyrektor szkoły.
2. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników lub
materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie,
podejmuje dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. z 2014 po. 811.
2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Rozporządzenie MEN z dn. 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (z późniejszymi
zmianami).

Załącznik nr 1
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieczu obowiązują
następujące podręczniki:

Kl. I
1. Nowi Tropiciele cz. 1, wyd. WSiP (9,90 zł)
2. Nowi Tropiciele cz. 2, wyd. WSiP (9,90 zł)
3. Nowi Tropiciele cz. 3, wyd. WSiP (9,90 zł)
4. Nowi Tropiciele cz. 4, wyd. WSiP (9,90 zł)
5. Nowi Tropiciele cz. 5, wyd. WSiP (9,90 zł)
6. New Bingo 1, wyd.WSiP (24,75 zł)

Kl. II
1. Nowi Tropiciele cz. 1, wyd. WSiP (9,90 zł)
2. Nowi Tropiciele cz. 2, wyd. WSiP (9,90 zł)
3. Nowi Tropiciele cz. 3, wyd. WSiP (9,90 zł)

4. Nowi Tropiciele cz. 4, wyd. WSiP (9,90 zł)
5. Nowi Tropiciele cz. 5, wyd. WSiP (9,90 zł)
6. New Bingo 2, wyd. WSiP (24,75 zł)

Kl. III
1. My world 3, wyd. Nowa Era (24,75 zł)

Kl. IV
1. Jutro pójdę w świat 4, wyd. WSiP (21,13 zł)
2. English Class A1, wyd. Pearson (21,13 zł)
3. Matematyka z kluczem 4 cz.I, wyd. Nowa Era (10,95 zł)
4. Matematyka z kluczem 4 cz. II, wyd. Nowa Era (10,95 zł)
5. Wczoraj i dziś 4, wyd. Nowa Era (21,20 zł)
6. Na tropach przyrody 4, wyd. Nowa Era (21,20 zł)
7. Lekcja muzyki 4, wyd. Nowa Era (7,00 zł)
8. Do dzieła 4, wyd. Nowa Era (7,00 zł)
9. Jak to działa 4, wyd. Nowa Era (9,40 zł)
10. Informatyka 4, wyd. WSiP (8,64 zł)

Kl. V
1. Jutro pójdę w świat 5, wyd. WSiP (24,74 zł)
2. Matematyka z kluczem cz. 1, wyd. WSiP (12,35 zł)
3. Matematyka z kluczem cz. 2, wyd. WSiP (12,35 zł)
4. English Class A1+, wyd. Pearson (22,50 zł)
5. Puls życia 5, wyd. Nowa Era (24,30 zł)
6. Planeta nowa 5, wyd. Nowa Era (24,30 zł)
7. Wczoraj i dziś 5, wyd. Nowa Era (24,30 zł)

8. Lekcja muzyki 5, wyd. Nowa Era (7,50 zł)
9. Jak to działa 5, wyd. Nowa Era (9,40 zł)
10. Do dzieła 5, wyd. Nowa Era (7,50 zł)

Kl. VI
1. Między nami 6, wyd. GWO (21,90 zł)
2. Matematyka z kluczem 6, wyd. Nowa Era (21,90 zł)
3. Na tropach przyrody 6, wyd. Nowa Era (21,20 zł)
4. Wczoraj i dziś 6, wyd. Nowa Era (21,20 zł)
5. Lekcja muzyki 6, wyd. Nowa Era (7,00 zł)
6. Jak to działa 6, wyd. Nowa Era (9,40 zł)
7. Do dzieła 6, wyd. Nowa Era (7,00 zł)
8. Today 3, wyd. Pearson (21,00 zł)

Kl. VII
1. Myśli i słowa 7, wyd. WSiP (24,96 zł)
2. Świat fizyki 7, wyd. WSiP (22,09 zł)
3. Świat chemii 7, wyd. WSiP (22,09 zł)
4. English Class A2, wyd. Pearson (24,96 zł)
5. Magnet 1, wyd. LektorKlett (25,74 zł)
6. Matematyka z kluczem 7, wyd. Nowa Era (25,20 zł)
7. Planeta nowa 7, wyd. Nowa Era (25,00 zł)
8. Wczoraj i dziś 7, wyd. Nowa Era (24,50 zł)
9. Biologia 7, wyd. WSiP (22,09 zł)
10. Lekcja muzyki 7, wyd. Nowa Era (9,00 zł)
11. Do dzieła 7, wyd. Nowa Era (9,00 zł)

Kl. VIII
1. Myśli i słowa 8, wyd. WSiP (23,86 zł)
2. Matematyka z kluczem 8, wyd. Nowa Era (25,20 zł)
3. Magnet 2, wyd. LektorKlett (23,40 zł)
4. Planeta nowa 8, wyd. Nowa Era (25,00 zł)
5. Wczoraj i dziś 8, wyd. Nowa Era (24,50 zł)
6. Repetytorium ósmoklasisty, wyd. McMillan (23,40 zł)
7. Biologia 8, wyd. WSiP (22,77 zł)
8. Świat fizyki 8, wyd. WSiP (22,77 zł)
9. Świat chemii 8, wyd. WSiP (22,77 zł)
10. Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era (9,00 zł)
11. Wiedza o społeczeństwie, wyd. CEO Civitas (10,38 zł)

Kl. III GIMNAZJUM
1. Świat w słowach i obrazach 3, wyd. WSiP (14,75 zł)
2. Gramatyka i stylistyka 3 wyd. WSiP (10,00 zł)
3. Matematyka 2001 kl. 3, wyd. WSiP (24,75 zł)
4. Bliżej historii 3, wyd. WSiP (21,78 zł)
5. Bliżej biologii 3, wyd. WSiP (21,78 zł)
6. Świat chemii 3, wyd. WSiP (21,78 zł)
7. Świat fizyki 3, wyd. WSiP (21,78 zł)
8. Bliżej geografii 3, wyd. WSiP (21,78 zł)
9. Repetytorium j. angielskiego, wyd. Pearson (23,10 zł)
10. Magnet 3, wyd. LektorKlett (23,10 zł)

