
Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu:

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów

edukacyjnych i ćwiczeniowych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)  zasady  związane  z  wypożyczaniem  i  udostępnianiem  darmowych  podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych

zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogólnego,  określonych  w  ramowych  planach

nauczania,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

c)  postępowanie  w  przypadku  zagubienia,  zniszczenia  podręczników  lub  materiałów

ćwiczeniowych.

Rozdział II

Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne,

materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. 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.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

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

dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie faktury.

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.

Rozdział IV

Procedura wypożyczania podręczników

1.Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.

2. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy

uczniów danej klasy i przekazuje je nauczycielowi danego przedmiotu.

4. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany zebrać podręczniki od wszystkich uczniów danej

klasy na zakończenie roku szkolnego i przekazać je do biblioteki.

5. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika.

6.  Wychowawca  ma  obowiązek  zapoznania  rodziców  i  uczniów  z   Regulaminem

wypożyczania  i  użytkowania  bezpłatnych  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  

i ćwiczeniowych.

7. Rodzic podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki

przed zniszczeniem.

2. Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć okładką podręczniki i na bieżąco dokonywać drobnych

napraw. 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Dopuszcza

się  używania  ołówka,  jednak  przed  zwrotem  uczeń  powinien  usunąć  wszystkie  wpisy

ołówkiem.

4. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki

przed zakończeniem roku szkolnego.

5. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel

bibliotekarz.

6. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele przedmiotów dokonują oględzin podręczników,

określając stopień ich zużycia.



7. W przypadku zmiany szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do powiadomienia

wychowawcy klasy lub nauczyciela bibliotekarza i zwrotu kompletu podręczników.

Rozdział VI

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.  Przez  zniszczenie  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  rozumie  się  zabrudzenie,

poplamienie,  rozerwanie  uniemożliwiające  dalsze  wykorzystywanie,  popisanie,  wyrwanie  

i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości

użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.  Każde uszkodzenie podręcznika należy  zgłosić  do wychowawcy klasy lub nauczyciela

bibliotekarza.

3. Rodzic/prawny opiekun odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie podręcznika

przez dziecko i jeśli to nastąpi, jest zobligowany do jego odkupienia, w tym samym wydaniu,

najpóźniej do dnia wyznaczonego na zwrot podręczników do biblioteki szkolnej w danym

roku szkolnym.

4.Jeśli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/ DVD, mapy,

plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie

płyty CD/DVD, mapy,  plansz  itd.  skutkuje  koniecznością  zwrotu  kosztów lub odkupienia

kompletnego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5.W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  materiałów  ćwiczeniowych,  rodzic/opiekun

prawny zobowiązany jest we własnym zakresie je zakupić.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

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

i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.  Sprawy sporne  pomiędzy wychowawcą,  bibliotekarzem i  rodzicem rozstrzyga dyrektor

szkoły.

3.  Decyzje  w  innych  kwestiach  z  zakresu  udostępniania  podręczników  lub  materiałów

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.


