
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH 

 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 

 
 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 22aj Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 

oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW W STAN SZKOŁY 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole  

w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki. 

2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są własnością organu 

prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

3. Podręczniki przekazane do biblioteki szkolnej są przyjmowane na stan księgozbioru, 

katalogowane według ogólnie przyjętych  przepisów i rejestrowane w księdze 

inwentarzowej darmowych podręczników. 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

1. Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu września danego roku 

szkolnego w dniu uzgodnionym pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym  

za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. 

2. Materiały ćwiczeniowe są użyczane uczniom na dany rok szkolny i nie podlegają 

zwrotowi. 

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie 

biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej 

przez wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców, aby sprawdzili stan 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia 

natychmiast zgłosili wychowawcy lub bibliotekarzowi. 

5. Rodzice potwierdzają odbiór podręczników na imiennej liści uczniów. Wychowawca 

przekazuje w/w listę bibliotekarzowi. 



Zmiana szkoły 

 

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

w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKI 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika oraz powierzonych  

im materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor 

użytkowy i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem: 

a) przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste 

obłożenie książki folią, którą łatwo można zdjąć; 

b) uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw i ewentualnej 

wymiany okładki; 

c) zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach; 

d) dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej); 

e) wraz z upływem ustalonego terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować 

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, oddać do biblioteki szkolnej 

wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem  

(np. płyty CD). 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic  

są zobowiązani poinformować o tym nauczyciela wychowawcę oraz nauczyciela 

odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

3. Jeśli do podręcznika jest dołączona płyta CD, stanowi ona jego integralną część  

i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. 

 

Zakres odpowiedzialności 

 

1. Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia czy zniszczenia podręcznika, materiału 

edukacyjnego lub ćwiczeniowego rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztu  

ich zakupu. 



3. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. 

4. Kwestie związane ze zwrotem kosztów dokonuje się w sekretariacie szkoły. 

5. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki szkoła 

sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego. 

 

Zwrot podręczników 

 

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki  

do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje w porozumieniu z wychowawcą oraz innymi 

nauczycielami uczącymi w danej klasie w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. 

2. Uczniowie klas I-III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego 

realizacji, w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy. 

3. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego  

lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego 

roku szkolnego. 

4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki dokonuje się oględzin podręcznika, 

określając stopień jego zużycia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy 

nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

3. Decyzje w innych kwestiach w zakresie udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 


