
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie, 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
reguluje: 
1.Zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników i 
materiałów ćwiczeniowych; 
2.Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem; 
3.Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika. 

§ 2. 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 
- bibliotece–należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole; 
- uczniu–należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników   
  i materiałów ćwiczeniowych; 
- podręczniku–należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 
- materiale ćwiczeniowym–należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów  
  służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 
- rodzicu–należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia; 
- wychowawcy–należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę   
  klasy. 

Rozdział 2 
Wypożyczanie uczniom podręczników oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

§ 3 
1.Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
2.Biblioteka nieodpłatnie: 
- wypożycza uczniom podręczniki, mające postać papierową; 
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, mające postać papierową, bez obowiązku   
  zwrotu; 
- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów, mających postać elektroniczną. 

§ 4 
1.Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji. 
2.Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza. 

§ 5 
2.Terminy wypożyczania i zwrotu podręczników i materiałów ćwiczeniowych są określane 
każdego roku szkolnego komunikatem Dyrektora Szkoły. 
3.Dołączone do podręczników płyty CD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część 
podręczników (nie mogą być oddzielnie wypożyczane). 
4.Uczeń wypożycza podręczniki  i odbiera bezzwrotne materiały ćwiczeniowe z biblioteki  za 
pośrednictwem wychowawcy. 
 

Rozdział 3 
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

§ 7 
1.Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy 
książek. 
2.Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć okładką podręczniki i na bieżąco dokonywać drobnych 
napraw. 
3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, z wyjątkiem 
określonym w ust. 4. 
 



 
4.Dopuszcza się używania ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie 
wpisy ołówkiem.  
5.Wraz z określeniem terminu i formy zwrotu, uczeń powinien uporządkować podręczniki  tj. 
powycierać wszystkie wpisy wykonane ołówkiem, a następnie oddać podręczniki do biblioteki 
wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (tj. płyty, mapy, plansze).  
6.Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem korzystania      
z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 
 

Rozdział 4 
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie 

podręcznika  
§ 8 

1.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie 
uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. 
2.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzice/prawni opiekunowie 
zobowiązani są do odkupienia podręcznika  bądź zwrotu kosztu zakupu podręcznika 
poniesionego przez szkołę w celu odtworzenia pełnych kompletów podręczników. 
3.Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich 
wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie, połamanie, 
rozerwanie, wyrwanie, zgubienie kartek). 
4.Jeśli do podręcznika dołączone były: płyta CD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz   z 
podręcznikiem . Zgubienie płyty CD, mapy, plansz itd. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów 
lub odkupienia kompletnego podręcznika. 

§ 9 
W przypadku nieuiszczenia zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkoła wysyła 
do rodzica/prawnego opiekuna wezwanie do zapłaty lub szkoła w porozumieniu z organem 
prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego. 
 
 
 

Elżbieta Korczewska 
Dyrektor Szkoły 


