
Zarządzenie Nr 25/ 2015/16 Dyrektora Szkoły  
 

z dnia  20 czerwca 2016  r.  
 

w sprawie   
 

warunków korzystania  przez uczniów z podręczników do edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III 

zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej  
oraz  podręczników i/lub  materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych 

zakupionych z dotacji celowej z budżetu państwa począwszy od roku 2014. 
 

Na podstawie art. 22ak ust.  2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015  
r. poz. 2156, z późn.zm.) zarządzam co następuje: 
 

§ 1. Ustala  się „Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników do edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnionych przez 
Ministra Edukacji Narodowej oraz  podręczników i/lub  materiałów edukacyjnych  i materiałów 
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej z budżetu państwa począwszy od roku 2014” w 
brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dokument, o którym mowa powyżej 
udostępnia się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

§ 2. Ustala się wzór potwierdzenia przekazania materiałów ćwiczeniowych uczniom SP 342 w 
brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 1.Do zapoznania się i przestrzegania zarządzenia zobowiązani są nauczyciele bibliotekarze, 
wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne  z wykorzystaniem 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  o których mowa w § 1.  

2. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu, za pisemnym potwierdzeniem, zapoznają 
wszystkich  rodziców/opiekunów prawnych z warunkami korzystania przez uczniów 
odpowiednich klas z podręczników i/lub  materiałów edukacyjnych  oraz materiałów 
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej, a także z przepisami „Regulaminu biblioteki” 
dot. korzystania z tych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1/2014/15 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

/-/ Maria Marciniak-Małetka 
Podpis dyrektora szkoły 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25 / 2015/16 Dyrektora Szkoły 

 

 

1. Podręczniki do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 
zapewnione przez MEN  oraz podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe mające postać papierową i zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa 
dla uczniów SP 342 są własnością organu prowadzącego szkołę tj. miasta stołecznego 
Warszawy. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, o których mowa w pkt. 1 
gromadzone są w bibliotece szkolnej.  

3. Podręczniki i/lub  materiały edukacyjne do danej klasy użytkowane są w szkole przez 3 
lata, a materiały ćwiczeniowe przez okres jednego roku.   

4. Ewidencjonowanie podręczników i materiałów edukacyjnych prowadzi się na zasadach 
przyjętych w bibliotece szkolnej, z zastrzeżeniem, że po upływie 3 lat wraz z przyjęciem 
na stan podręczników z kolejnej dotacji, użytkowane podręczniki i materiały są wykreślane 
z ewidencji.  Materiałów ćwiczeniowych nie ewidencjonuje się.  

5. Podręczniki MEN i pozostałe  podręczniki/ materiały edukacyjne mające postać papierową 
biblioteka szkolna wypożycza na czas określony przez nauczyciela danych zajęć, nie 
dłużej niż do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, z tym, że: 

a. uczeń, któremu wyznaczono termin egzaminu poprawkowego rozlicza się z 
wypożyczonego kompletu podręczników/materiałów edukacyjnych, za wyjątkiem 
podręcznika/materiału edukacyjnego potrzebnego celem przygotowania się do 
egzaminu. Zwrot książki następuje nie później niż 31 sierpnia danego roku 
szkolnego, 

b. uczeń odchodzący ze szkoły w trakcie roku szkolnego ma obowiązek zwrócić 
wypożyczone książki do biblioteki SP 342 najpóźniej z dniem odejścia ze szkoły, 

c. uczeń niepełnosprawny odchodzący ze szkoły w trakcie roku szkolnego, 
zatrzymuje podręczniki/materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb. 
Książki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń 
przechodzi.  

6. Dołączone do podręcznika/materiału edukacyjnego  oryginalne płyty CD, DVD  i  inne 
dodatki (np. mapy) stanowią jego integralną część i należy je zwrócić wraz z 
podręcznikiem/materiałem edukacyjnym.  

7. Materiały ćwiczeniowe mające postać papierową biblioteka szkolna przekazuje uczniom 
na własność za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez rodziców /opiekunów prawnych. 

8. W przypadku zniszczenia  lub zgubienia podręczników MEN  rodzice zobowiązani są do 
zwrotu ich kosztu. Wpłaty należy dokonać na r-ek dochodów MEN nr: 59 1010 1010 0031 
2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do kl. …, cz. …) 
(cena każdej części podręcznika do kl. I- 4,34 zł, do klasy II - 4,21 zł, do klasy III - na 
stronie MEN).  

9. W przypadku zniszczenia lub  zgubienia wypożyczonych uczniowi  
podręczników/materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę z dotacji celowej 
rodzice zobowiązani są do zakupu nowego egzemplarza we własnym zakresie lub zwrotu 
kosztu zakupu na r-ek dochodów wydzielonych SP 342 nr: 49 1030 1508 0000 0005 5018 
1053. W treści przelewu należy wpisać: „odszkodowanie za zniszczone mienie będące 
własnością szkoły”.  

10. Zagubienie płyty CD, DVD i innych części podręcznika  skutkuje koniecznością zwrotu 
kosztu  danego podręcznika lub zakupu kompletnego egzemplarza podręcznika/materiału 
edukacyjnego we własnym zakresie . 

11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia przekazanych materiałów ćwiczeniowych rodzice 
zapewniają nowy egzemplarz we własnym zakresie. 



12. Ocena stopnia zniszczenia podręczników i materiałów edukacyjnych wypożyczonych 
uczniom należy do nauczyciela biblioteki, z tym że brakujące kartki, zniszczenia i 
zabrudzenia uniemożliwiające odczytanie tekstu lub  ilustracji/grafiki, a także zalania 
płynami powodujące  nieprzyjemny zapach  książki  są bezwzględnym wskazaniem do 
zwrotu kosztów podręcznika MEN zgodnie z pkt. 8, a w przypadku podręczników 
zakupionych przez szkołę z  dotacji państwa, do zakupu nowego egzemplarza we 
własnym zakresie lub zwrotu kosztów zgodnie z pkt. 9.  

13. W wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 5 i 7 pośredniczą wychowawcy klas.  

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25 / 2015/16 Dyrektora Szkoły 

 
WZÓR  POTWIERDZENIA  

PRZEKAZANIA  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH UCZNIOWI SP 342 
 

podstawa prawna:   art. 22ak ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, z późn. zm.). 

 
Rok szkolny …………………………..      Klasa: ……… 
 
Potwierdzam odbiór n/w materiałów ćwiczeniowych: 
1…………………………………………………………………………………..……..…………. 

2……………………………………………………………………………………………….…… 

3……………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………….… 

5………………………………………………………………………………………………….… 

6……………………………………………………………………………………………….…… 

 

L.p.  Nazwisko i imię ucznia Podpisy rodzica/opiekuna prawnego 

Poz.1 Poz.2 Poz.3 Poz.4 Poz.5 Poz 6 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        

 


