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KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne kupione dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów są gromadzone w bibliotekach szkolnych; zalicza się do nich również materiały 
ćwiczeniowe, na zakup których organ prowadzący otrzymał dotację, nawet jeżeli następnie zostaną one wydane 
uczniom bez obowiązku zwrotu.

Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie wypożyczają uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne – 
mające postać papierową.

Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie zapewniają uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edu-
kacyjnych – mających postać elektroniczną.

Materiały ćwiczeniowe są uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu. 

W przypadku ucznia niepełnosprawnego przechodzącego z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego 
podręczniki zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej, z których ten uczeń korzysta, a które zostały dostosow-
ane do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, oraz podręczniki i materiały edukacyjne kupione z 
dotacji celowej, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi (uczeń przechodzi 
z podręcznikiem). 

Czynności związane z gospodarowaniem podręcznikami, materiałami edukacyjnymi, ćwiczeniowymi i innymi 
materiałami bibliotecznymi wykonuje dyrektor. 

Szkoły podstawowe i gimnazja mogą żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału 
edukacyjnego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego; 
dotyczy to również podręcznika zapewnionego przez MEN (w tym przypadku 4,34 zł – to koszt każdej z czterech 
części podręcznika „Nasz elementarz” i takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodze-
nia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika).

Szkoła nie może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu materiału ćwiczeniowego, w tym żądania 
podpisania oświadczenia o odpowiedzialności finansowej rodzica za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie 
materiału ćwiczeniowego.

Dyrektor określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych  
(w przepisach nie ma informacji na temat formy wprowadzenia powyższych zasad – może to być oddzielny regu-
lamin, procedura, ewentualnie zmodyfikowany tekst regulaminu biblioteki). Skoro warunki korzystania określa 
dyrektor, to powinien to zrobić w formie zarządzenia, gdzie regulamin czy procedura będzie załącznikiem do niego.


