
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych 

 uczniom Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej 

obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

PRAWO KORZYSTANIA 

 

1. Podręczniki lub materiały edukacyjne  dla uczniów szkoły podstawowej są własnością 

szkoły i gromadzi się je w bibliotece szkolnej. 

 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu 

użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów. 

 

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną. 

 

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWRACANIA 

 

1. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego. Materiały 

ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez obowiązku zwrotu. 

 

2. Wypożyczenia podręcznika i przekazania materiałów ćwiczeniowych w kl. 1-3 

dokonuje wychowawca klasy, a w kl. 4-8 bibliotekarz w obecności wychowawcy klasy, 

na pierwszej lekcji wychowawczej. 

 

3. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników w wyznaczonym przez 

bibliotekarza terminie. W kl. 1-3 odbioru podręczników dokonuje wychowawca klasy, 

który następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej. W kl. 4-8 uczniowie zwracają 

podręczniki w czasie lekcji wychowawczej. 

 

4. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników 

zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

 

5. Uczniowie zdający egzaminy poprawkowe mają możliwość pozostawienia podręcznika 

z danego przedmiotu na okres wakacji. Powinni go zwrócić najpóźniej do 30 sierpnia 

danego roku. 

 

6. W przypadku zmiany szkoły w trakcie trwania roku szkolnego uczeń zobowiązany jest 

do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych. W nowej szkole zostanie mu wypożyczony rezerwowy 

komplet. 

 

 ZASADY POSZANOWANIA 

 

1. Uczeń korzystający z podręczników lub materiałów edukacyjnych  zobowiązany jest do 

ich poszanowania i używania zgodnie z  przeznaczeniem, do troski o ich walor 

estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem. 



 

2. Zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, 

rysunków, zaznaczeń. 

 

3. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do 

usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki. Kontroli oprawy 

podręczników dokonuje wychowawca klasy. 

 

4. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane bezzwrotnie  każdemu uczniowi, zatem może 

on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIONE PODRĘCZNIKI 

 

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 

wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

 

2. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją 

zwrócić wraz z podręcznikiem. 

 

3. Darmowe udostępnienie podręczników do następnej klasy uwarunkowane jest zwrotem 

wszystkich wypożyczonych podręczników. 

 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej 

kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.  

 

5. Stopień zniszczenia lub uszkodzenia podręczników określa zespół ds. podręczników 

powołany przez dyrektora szkoły. 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Wszelka dokumentacja związana z gromadzeniem i udostępnianiem podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność 

odpowiada nauczyciel- bibliotekarz. 

 

2. Inwentaryzacja zasobów podręczników w bibliotece odbywa się raz w roku,  po ich 

odbiorze od użytkowników. Inwentaryzację przeprowadza Komisja powołana do tego 

celu przez dyrektora szkoły. 

 

3. Decyzję o ubytkowaniu zniszczonych i nieaktualnych podręczników podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 

4. Uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

 

5. Za zapoznanie uczniów i rodziców z treścią regulaminu odpowiada wychowawca klasy. 
 

 


