
Procedury wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych  oraz 

ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej. 

  
 

I.   Zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych  z biblioteki 

szkolnej – kl. I-III 

 

§ 1 

 

1. Odbiór podręczników przez nauczyciela (wychowawcę) następuje w pierwszym tygodniu 

września w bibliotece szkolnej zgodnie z liczbą uczniów w klasie. 

 

2. Podręczniki otrzymuje nauczyciel, rozdaje je wychowankom, przypisuje karty książek 

uczniom, którzy je odbierają. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, to nauczyciel 

odbiera z biblioteki szkolnej cz.1,  a po realizacji treści programowych podręcznika pobiera 

kolejne części. 

 

3. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić                  

w przedostatnim tygodniu roku szkolnego – odpowiedzialny za ich zebranie   jest 

wychowawca. 

 

4. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne. 

 

§ 2 

 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów kl. I-III podpisują oświadczenie, że zapoznali się 

z niniejszymi procedurami wypożyczania bezpłatnych podręczników. 

 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować bibliotekę szkolną                        

o ewentualnej zmianie szkoły dziecka. W takim przypadku rodzic/ prawny opiekun jest 

zobowiązany zwrócić podręczniki. 

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwrócić uwagę na stan wypożyczonych 

podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

 

§ 3 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki 

szkolnej. 

 

2. Uczeń zobowiązany jest do chronienia podręczników przed zniszczeniem lub utratą, 

może wyposażyć je w okładki  (nie samoprzylepne) 

 

3. W podręczniku nie wolno  pisać ani zaznaczać. 

 

4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. 

  

 



§ 4 

 

1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/ prawny 

opiekun (za uszkodzenie uznaje się m.in.: zalanie lub poplamienie książki, wyrwaną kartkę, 

podartą kartkę, rozerwanie książki, popisanie trwałe książki, nieodwracalne zabrudzenia). 

 

2. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne 

z ich zagubieniem. 

 

3. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze 

wypożyczenie ponosi odpowiedzialność finansową - art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203). 
Dyrektor szkoły decyduje o odpłatności za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonego 

podręcznika. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód 

organu prowadzącego szkołę. Informację dotyczącą wysokości kwoty zwrotu oraz numeru 

konta organu prowadzącego szkołę, na który należy dokonać wpłaty, można uzyskać w 

sekretariacie szkoły. 

  

 

 

II. Zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych 

z biblioteki szkolnej – kl. IV-VIII 

                                                                           

§ 1 

 

1. W ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki uczniowie odbierają materiały edukacyjne              

w bibliotece szkolnej. 

 

2. Uczniowie klas IV-VIII  podpisują odbiór podręczników i ćwiczeń oraz znajomość 

regulaminu ich wypożyczania. 

 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

Należy je zwrócić w przedostatnim tygodniu roku szkolnego.   

  

  § 2 

 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów kl. IV-VIII podpisują oświadczenie, że zapoznali 

się  z niniejszymi procedurami wypożyczania bezpłatnych podręczników. 

 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować bibliotekę szkolną                      

o ewentualnej zmianie szkoły dziecka. W takim przypadku rodzic/ prawny opiekun jest 

zobowiązany zwrócić podręczniki. 

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwrócić uwagę na stan wypożyczonych 

podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

 

§ 3 

 



1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki 

szkolnej. 

 

2. Uczeń zobowiązany jest do chronienia podręczników przed zniszczeniem lub utratą, 

może wyposażyć je w okładki  (nie samoprzylepne) 

  

3. W podręczniku nie wolno pisać ani zaznaczać. 

 

4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. 

§ 4 

 

1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/ prawny 

opiekun (za uszkodzenie uznaje się m.in.: zalanie lub poplamienie książki , wyrwaną kartkę, 

podartą kartkę, rozerwanie książki, popisanie trwałe książki, nieodwracalne zabrudzenia). 

 

2. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne 

z ich zagubieniem. 

 

3. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze 

wypożyczenie ponosi odpowiedzialność finansową - art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203). 
Dyrektor szkoły decyduje o odpłatności za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonego 

podręcznika. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód 

organu prowadzącego szkołę. Informację dotyczącą wysokości kwoty zwrotu oraz numeru 

konta organu prowadzącego szkołę, na który należy dokonać wpłaty, można uzyskać                    

w sekretariacie szkoły. 

 

 
Zasady wypożyczania materiałów ćwiczeniowych Kl. I - VIII 

   

1. Materiały ćwiczeniowe z biblioteki szkolnej dla uczniów kl. I-III pobiera wychowawca 

klasy i przekazuje uczniom. Po zrealizowaniu ich treści programowych stają się własnością 

ucznia. 

 

2. Materiały ćwiczeniowe  klas  IV-VIII uczniowie pobierają w bibliotece szkolnej wraz                           

z podręcznikami. Po zrealizowaniu ich treści programowych stają się własnością ucznia. 

 

3. W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów ćwiczeniowych rodzic/ prawny opiekun 

ponosi koszty zakupu tych materiałów. 

   

Regulamin obowiązuje od dnia 01.2018r. 


