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REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIASTOWIE 

(klasy 4-8) 

I  Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły. 
 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez minimum 3 lata.  

Są wypożyczane poszczególnym uczniom na okres nie dłuższy niż rok szkolny. 

3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie 

szkoły. 

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego. 

5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji. 

Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego 

mogą zatrzymać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

6. Zwrot podręczników następuje na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.  

Wychowawca ocenia stan podręczników i o ewentualnym ich zniszczeniu informuje opiekunów 

ucznia i bibliotekarza. 

7.  W przypadku wykreślenia ucznia z księgi uczniów podręczniki powinny być zwrócone najpóźniej 

w dniu odebrania dokumentów. 

8. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów 

przed upłynięciem terminu wskazanego w punkcie 6. 

9. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień 

jego zużycia. 

10. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie 

wypożyczeń podręczników świadczącej o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.  

II  Wypożyczenie podręcznika i materiału edukacyjnego 

1. Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne. Fakt 

ten zostaje poświadczony podpisem ucznia lub opiekuna na klasowej karcie wypożyczeń 

podręczników. 
 

2. Ewentualne uszkodzenia książek należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych między 

bibliotekarzem, a wychowawcą. Mogą zostać dostarczone w kilku ratach. 

 

III  Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.  

1. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany 

zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. 
2. Uczeń jest zobowiązany do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

chronienia ich przed zniszczeniem i zagubieniem. 
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3. Zobowiązuje się uczniów do obłożenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych 

oraz zwrócenia ich szkole w dobrym stanie. 

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

5. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych 

czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika. 

6. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się spowodowanie wady 

fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i 

uniemożliwia ich wykorzystanie.  

IV Zakres odpowiedzialności  

1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany 

poinformować bibliotekarza. 
2. W przypadku, gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób 

wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje rodzicowi 

powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu kosztów lub zakupu nowego 

podręcznika l 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób 

wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika. 

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ćwiczeń rodzice zobowiązani są do ich zakupu na koszt 

własny. 

5. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od żądania zwrotu podręcznika. 

6. W przypadku zgubienia podręcznika bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu 

nowego podręcznika lub wpłaty wartości podręcznika na konto szkoły nr: 85 1240 6380 1111 

0010 7471 8305 tytułem: zwrot za podręczniki (należy podać tytuły podręczników, imię  

i nazwisko ucznia oraz  klasę). 

Rodzice zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły dowodu przelania środków na 

wyżej wymieniony rachunek. Dowody wpłaty przechowywane są w bibliotece szkolnej.  
 

V Postanowienia końcowe  

1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 


