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REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JÓZEFA UFY W MASTKACH 

Podstawa prawna: 

-  Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  

     poz. 2156). 

 

 

1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Ufy w Mastkach. 

2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego –od 2 do 15 września. 

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 25 

czerwca. 

4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich 

pisać, rysować, ani zaginać kartek. 

5. Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. 

Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika. 

6. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym 

terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego, wpłacając 

odszkodowanie w wysokości 100% ceny katalogowej podręcznika. 

7. Wypożyczający może oddać za zagubiony lub zniszczony podręcznik taki sam, zakupiony  

we własnym zakresie. 

8. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych  

  podręczników do czasu uregulowania swoich zobowiązań. 

9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  

 w Szkole Podstawowej w Mastkach, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet 

podręczników lub zapłacić 100% jego wartości.  

10.W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone 

bądź zniszczone podręczniki Dyrektor, jako reprezentant szkoły, sprawę skieruje na drogę 

postępowania sądowego. 

 

http://www.spmastki.superszkolna.pl/
http://www.zsbd.pl/images/dokumenty/Owiadczenie%20o%20odpowiedzialnoci_regulamin.pdf#page=1
http://www.zsbd.pl/images/dokumenty/Owiadczenie%20o%20odpowiedzialnoci_regulamin.pdf#page=1


 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

Zostałem(-am) zapoznany(-na) z dokumentem. 

 

1. Małgorzata Miazek -   …………………  

2. Teresa Kacprowska -   …………………  

3. Grzegorz Stankiewicz - ………………….  

4. Sylwia Stępień -   ………………….  

5. Agata Czubak -   ………………….  

6. Agata Łabowicz -   …………………. 

7. Beata Wieteska – Bogusz -  …………………. 

8. Anna Dzięgielewska -  …………………. 

9. Dorota Celińska – Strach -  …………………. 

10.Arkadiusz Przyżycki  - …………………. 

 

 

 

        

 


