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REGULAMIN WYPOŻYCZENIA  

DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  

w Ludźmierzu  
 

Podstawa prawna : 

Ustawa z dn.30 maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw Dz. U. z 2014r.poz.811. 

 

 

1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach 

biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres danego roku szkolnego. 

3. Podręczniki wypożyczane są rodzicom nie później niż do dnia 14 września danego roku 

szkolnego. 

4. Wypożyczenie podręczników może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego 

roku szkolnego (dotyczy podręczników, które dosyła wydawnictwo). 

5. Wypożyczający rodzic podpisuje u wychowawcy umowę użyczenia podręczników w 

dwóch egzemplarzach (1 dla nauczyciela bibliotekarza, 2 dla rodzica) wraz z ich 

numerami, które zostały wpisane do Księgi inwentarzowej księgozbioru Podręczników. 

6. Umowy użyczenia podręczników przechowywane są w bibliotece szkolnej. 

7. W przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub  

w przypadku innych zdarzeń losowych podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki 

szkolnej. 

8. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją 

zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością odkupienia 

całego podręcznika. 

9. Udostępniane podręczniki i materiały edukacyjne należy bezwzględnie chronić przed 

zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia 

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

i bibliotekarzowi. 

10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany poinformować nauczyciela bibliotekarza o tym fakcie. 

11. Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W szczególności nie  wolno w  

podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. 

12. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów edukacyjnych/ 

podręczników, wykraczającego poza jego zwykłe używanie rodzice ucznia są 

zobowiązani do zwrotu podręcznika za podręcznik. Regułę tę nie stosuje się w 

przypadku podręcznika używanego trzeci rok. 

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

14. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. 

 


