ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE ZAPEWNIONE PRZEZ MEN I POCHODZĄCE Z DOTACJI CELOWEJ

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:
1. Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może
żądać od rodziców ucznia zwrotu:
• kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
• kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły
podstawowej.
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów
Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,
numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer
części).
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w
przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może
żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w
art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego
ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
• do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
• do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów
edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły:
Wpłata na konto szkoły:

Bank Pekao SA., numer rachunku: 40 1240 1330 1111 0010 6084 5286
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …..,imię i nazwisko dziecka….
tytuł/y........................”
Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze
środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż 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 gimnazjum może żądać od
rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Uwaga!
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 23 czerwca
2016r.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Język angielski klasa 1
Oxford Explorers 1 wyd. OXFORD University
Press
Język angielski klasa 2
Oxford Explorers 2 wyd. OXFORD University
Press
Klasa 4
Język polski. Słowa na start cz.I wyd. Nowa Era
Język polski. Słowa na start cz.II wyd. Nowa
Era
Matematyka z plusem wyd. GWO
Historia. Wczoraj i dziś wyd. Nowa Era
Na tropach przyrody wyd. Nowa Era
Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych
wyd. Nowa Era
Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych
wyd. Nowa Era
Steps Forward. Student s Book 1 wyd.
OXFORD University Press
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