Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie
nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może
żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty
nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków
dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

·

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

·

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

·

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub
niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane
osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot nienależnie wpłaconych
środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na
rzecz organu prowadzącego szkołę.
Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócene podręczniki lub materiały
edukacyjne proszę dokonać wpłaty na konto:

Szkoły Podstawowej nr 118 w Warszawie,ul.Leszczynowa 5

27 1030 1508 0000 0005 5017 6017
z dopiskiem:
imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Podręczniki klasa IV
1. język polski - 21,90 zł;
2. historia i społeczeństwo – 21,20 zł;
3. historia i społeczeństwo ATLAS – 7,30 zł;
4. przyroda – 21,20 zł;
5. muzyka – 7,30 zł;
6. zajęcia techniczne – 9,50 zł;
7. matematyka – 21,90 zł;
8. matematyka – zbiór zadań – 7,30 zł;
9. plastyka – 7,30;
10. język angielski + 2 płyty – 21,00 zł;

Podręczniki klasa V
1. język polski - 21,90 zł;
2. historia i społeczeństwo – 21,20 zł;
3. historia i społeczeństwo ATLAS – 7,30 zł;
4. przyroda – 21,20 zł;
5. muzyka – 7,30 zł;
6. zajęcia techniczne – 9,50 zł;
7. matematyka – 21,90 zł;
8. matematyka – zbiór zadań – 7,30 zł;
9. plastyka – 7,30;
10.język angielski + 2 płyty – 21,00 zł;

