
                         REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW 

                                          LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

 

                                             

                                                           Rozdział 1 

                                                     Postanowienia ogólne 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje: 

1.Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

2.Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem. 

3.Obowiązki rodzica /opiekuna prawnego związane z wypożyczaniem.. 

4.Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału  edukacyjnego. 

 

                                                            Rozdział 2 

                  Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne. 

2.Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne. 

3.Podręczniki  lub materiały edukacyjne na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych (10 

miesięcy) wypożycza się najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego, w 

uzasadnionych przypadkach również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego. 

4.Wypożyczeń dokonuje się na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez 

wychowawcę klasy. 

5.Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, 

itp. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i nie mogą być 

oddzielnie wypożyczane. 

6.Podręczniki podlegają zwrotowi w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, 

przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

7.Po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie zwracają podręczniki 

najpoźniej do dnia 20 czerwca danego roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach w 

innym ustalonym terminie. 

8.Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub 

poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 

 

                                                            Rozdział 3 

                             Obowiązki  ucznia związane z wypożyczaniem 
 

1.Uczeń zapoznaje się z „Regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych”. 

2.Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń 

zobowiązany jest do używania ich zgodnie z przeznaczeniem, do zachowania troski o ich 

walor użytkowy i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.   

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach lub materiałach  

edukacyjnych. 

4.Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki. 

5.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego uczeń 

jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę. 

5.Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników. 

6.Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczać następnych części. 



6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych. 

7.Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych nie może 

wypożyczać następnych części. 

 

                                                        Rozdział 4 

                             Obowiązki rodziców /prawnych opiekunów 
 

1. Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się z „Regulaminem wypożyczania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych”. 

2. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników . 

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

opiekun. 

4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować o zmianie szkoły dziecka. 

5.Rodzic/prawny opiekun nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być 

pozbawiony prawa do wypożyczania podręczników w następnym roku szkolnym. 

6.Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do 

dyrektora szkoły. 

 

      Rozdział 5 

 

                   Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

                                   podręcznika lub materiału  edukacyjnego 

 

1.Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które 

uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie. 

2.Dołączone do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, 

itp. stanowią integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Zagubienie ich lub 

niezwrócenie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych. 

3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych w określonym 

terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem. 

 

4.Za zagubienie podręcznika, znaczne zużycie, wykraczające poza jego zwykłe używanie, 

bądź jego zniszczenie odpowiedzialność finansowa ponoszą  rodzice / prawny opiekun. 

5.W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki lub 

materiały edukacyjne szkoła może wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

 

                                                                   &6 

                                                  Postanowienia końcowe 

 

 

1.Do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z niniejszym Regulaminem 

zobowiązuje się wychowawców klas. 

2. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień  Regulaminu jest Dyrektor 

Szkoły.    

3.Decyzje w kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły. 

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

 



 

 

 
 


