
Regulamin wypożyczania darmowych podręczników w Szkole Podstawowej  

w Zawadzie 

Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Biblioteka 

nieodpłatnie:  

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,  

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną,  

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

Przyjęcie podręczników na stan szkoły  

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji 

zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela –

bibliotekarza.  

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wpisywane do księgi inwentarzowej podręczników szkolnych.  

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.  

4. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez 

minimum 3 lata 

Ogólne zasady: 

1. Podręczniki wypożyczane są uczniom klas I-II na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 mcy, a pozostałym 

na okres roku szkolnego.  

2. Po okresie wykorzystania podręcznika, uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, 

co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika. 

 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Przez cały okres użytkowania 

podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem. Uczeń ma obowiązek 

na bieżąco dokonywać drobnych napraw. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania 

zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i 

bibliotekarzowi.  

4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia 

wypożyczonych podręczników. 

 5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.  

6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, 

zaznaczyć, podkreślać, kolorować itp.  

7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.  

8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.  

9. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem 

edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych. 

10. Na koniec roku uczniowie klas IV-VIII są zobowiązani do zwrotu podręczników do wychowawcy, 

wychowawca następnie przekazuje podręczniki od całej klasy do nauczyciela bibliotekarza.  


