
Procedura 

 postępowania w sprawie uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników do biblioteki 

szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju 

zapewnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pochodzących z dotacji celowej w roku 

szkolnym 2019/2020. 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie zobowiązuje uczniów i rodziców 

uczniów/prawnych opiekunów do szczególnej dbałości o bezpłatne podręczniki, które są 

własnością publiczną i mają służyć uczniom, co najmniej trzy lata. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika nauczyciel przedmiotu, 

uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek zgłoszenia zaistniałej sytuacji 

nauczycielowi bibliotekarzowi i wychowawcy. 

3. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika i określa stopień ich zużycia. W sytuacji gdy 

stopień znacznego zużycia podręczników i materiałów edukacyjnych uniemożliwia ich dalsze 

użytkowanie, sporządzany jest Protokół stanowiący załącznik nr 1 Regulaminu udostępniania 

bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w SP 10.   

4. Protokół stanowi podstawę do obciążenia Rodziców kosztami zakupu nowego podręcznika i/lub 

materiału edukacyjnego. Kwotę zwrotu kosztów podręczników ministerialnych określoną Przez 

Ministra właściwego do spraw oświaty na podstawie art. 22 a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 07 

września 1991 r. o systemie oświaty należy wpłacić na stosowne konto w terminie do 7 dni od 

daty sporządzenia protokołu. 

5. Kwotę zwrotu kosztów podręcznika do kształcenia zintegrowanego i do języków nowożytnych w 

klasach I-III i wszystkich podręczników w klasach IV-VIII określoną przez Dyrektora Szkoły należy 

wpłacić na stosowne konto w terminie do 7 dni od dnia sporządzenia protokołu 

6. Rodzice zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty za utracony lub zniszczony podręcznik 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 

7. Zniszczenie, uszkodzenie, niezwrócenie podręczników przez ucznia w ustalonym terminie może 

skutkować obniżeniem oceny z zachowania. 

8. Dopuszcza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna odkupienie podręcznika i przekazanie do 

biblioteki szkolnej. 

9. Uchylanie się od uregulowania płatności za zniszczone, zagubione, niezwrócone podręczniki 

skutkować będzie wystosowaniem monitu pisemnego, a następnie przesłaniem listy nazwisk 

rodziców/prawnych opiekunów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia do Dyrektora Szkoły pisemnego wyjaśnienia 

argumentującego brak możliwości uregulowania płatności za podręcznik.  

11. Dyrektor szkoły, kierując się dobrem publicznym może zwolnić rodziców od poniesienia zwrotu 

kosztów za zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki. 

 

Zasady płatności za podręczniki pochodzące z dotacji celowej w Szkole 

Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 

nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód 

organu prowadzącego szkołę –Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 



W przypadku:  

- podręcznika do klasy I, II i III kwota zwrotu nie powinna być wyższa od: 

-kwoty 8,25 zł za każdą z sześciu części „Elementarza odkrywców” do klas I-III szkoły podstawowej; 

−kwoty 7,75 za podręcznik do matematyki do klasy I-III 

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek:  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju  

Bank Spółdzielczy 

numer rachunku:96 8470 0001 2001 0028 0066 0001 

jako dochody przekazywane do Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy ...”, podając klasę (I, II lub III), której 

dotyczy zwrot. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych: 

−do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,  

−do języków nowożytnych i do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV-VIII szkoły podstawowej, 

szkoła może żądać od rodziców ucznia/opiekunów prawnych, zwrotu kosztu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Kwotę zwrotu kosztów podręcznika 

do języka nowożytnego w klasach I-III i wszystkich podręczników w klasach IV-VIII określa Dyrektor Szkoły. 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków 

dotacji celowej stanowi dochód organu prowadzącego. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek 

dochodów Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju obsługiwany przez Bank Spółdzielczy, 

 numer rachunku:96 8470 0001 2001 0028 0066 0001W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za 

podręcznik do klasy ...”, podając klasę, której dotyczy zwrot.  

 

Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego 

szkoła podstawowa i może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 


