
Informacja dla rodziców. 

 

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? 

Komu i ile trzeba zapłacić? 

 

Zasady płatności za zgubione/zniszczone podręczniki – 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).  

Pokwitowania wpłat zniszczone/zgubione podręczniki należy złożyć u wychowawcy 

najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

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, 

 do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum, 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez 

szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu 

terytorialnego.  Wpłaty dokonuje rodzic na rachunek ZSP nr1 – nr rachunku 

bankowego – 62 1050 1445 1000 0023 5760 3717. W treści przelewu należy wpisać: 

„zwrot za podręcznik klasa ….., przedmiot/y………”.   

 Pokwitowania wpłat zniszczone/zgubione podręczniki należy złożyć u wychowawcy 

najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 

Koszt danego podręcznika –informacja u wychowawcy klasy 

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. 

 

 

 

CENY PODRĘCZNIKÓW 

Przedmiot/tytuł cena 

J. angielski - kl. I SP „Super Sparks 1” 24,75 

J. angielski  kl. II SP „Super Sparks 2” 24,75 



kl. IV 

J. polski „Między nami” 21,90 

„Matematyka z plusem” 21,90 

„Przyroda z klasą” 17,33 

Historia i społ. „Wczoraj i dziś” 21,20 

J. angielski „Steps Forward 1” 21,00 

Muzyka „Lekcja muzyki” 7,30 

Technika „Jak to działa” 9,50 

Plastyka „Lubię tworzyć” 8,90 

kl. I gimnazjum 

J. polski „Słowa na czasie” 23,10 

„Matematyka z plusem” 24,10 

Historia „Śladami przeszłości” 23,10 

Geografia „Puls Ziemi” 24,10 

Biologia „Puls życia” 24,10 

„Chemia nowej ery” 24,10 

„Spotkania z fizyką” cz 1 22,10 

„Spotkania z fizyką” cz 2 22,10 

J. angielski „Interface 1” 23,10 

J. angielski „Interface 2” 23,10 

J. niemiecki „Das ist Deutsch Kompakt 1 23,10 

J. niemiecki „Das ist Deutsch Kompakt 2 23,10 

Muzyka „Gra muzyka” 7,20 

„Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum” 14,40 

„Zbiór zadań „Chemia w zadaniach i 
przykładach” 

14,40 

 


