
Regulamin wypożyczeń podręczników 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły. 
2. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne 

mające postać papierową oraz zapewnia dostęp do podręczników i materiałów 
edukacyjnych mających postać elektroniczną (na lekcjach). 

3. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. 
4. Wypożyczenia/ zwroty podręczników odbywają się w następujący sposób: 

uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całym zespołem klasowym wraz z 
wychowawcą/ nauczycielem przedmiotu podczas zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie, którzy nie będą obecni w szkole w dniu wypożyczeń/ zwrotów 
podręczników zobowiązani są do indywidualnego rozliczenia się z biblioteką 
szkolną. 

5. Wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy szanować i jako 
dobro wspólne chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. W szczególności 
w podręcznikach i materiałach edukacyjnych nie wolno pisać, zaznaczać, 
rysować, wyrywać kart. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub 
niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego pochodzącego z dotacji 
celowej, rodzic musi zwrócić odpowiednią kwotę za zniszczony 
podręcznik/materiał edukacyjny. Ceny poszczególnych podręczników znajdują 
się w wykazie w sekretariacie szkoły. Kwota zwrotu stanowi dochód organu 
prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów 
organu prowadzącego szkołę (podstawa prawna: art. 22ak ust.2 i 3 pkt 1 
ustawy o systemie oświaty). Numer konta organu prowadzącego udostępnia 
sekretariat szkoły. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biblioteki 
szkolnej. 

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego korzystanie z 
podręcznika przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy egzemplarz, uczeń 
może korzystać z dodatkowego egzemplarza, który znajduje się w bibliotece 
szkolnej. 

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego 
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 
materiałów. Obowiązek dopilnowania ucznia w tej kwestii spoczywa na 
wychowawcy klasy. 

8. Postanowienia końcowe: 

8.1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.  

8.2. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 1 z dnia 1 września 2021r. 

Podstawa prawna regulaminu: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. DZ. U. z dn. 23 czerwca 2014 r. poz. 
811. 

 

 


