
SZKOLNY REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW 

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

1. Podręczniki stanowią własność  szkoły. 

2. Zasady wypożyczania podręczników w bibliotece szkolnej: 

a) Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą 

klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.  

b) Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w dniach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcami klas. 

c) Podręczniki wypożyczane są na okres 1 roku szkolnego.  

d) Po okresie wykorzystania podręcznika wychowawca  z klasą  zobowiązany jest do jego 

zwrotu w ostatnim tygodniu nauki – w czerwcu. 

e) W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego wypożyczone podręczniki należy 

bezzwłocznie oddać do biblioteki. 

f) Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej. 

g) Uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

h) Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani 

zaznaczać. 

i) Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie, zalanie 

lub rozerwanie uniemożliwiające dalsze jego  wykorzystanie. 

j) Przez zniszczenie podręcznika rozumie się zaniedbania użytkownika poprzez 

poplamienie, trwałe zabrudzenie, popisanie, pogniecenie  lub rozerwanie, wyrwanie 

 i zgniecenie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają jego wartość użytkową. 

k) Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia zwrócić uwagę na ich stan,  

a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

l) Rodzice/ opiekunowie uczenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. 

m) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców 

/opiekunów ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika . 

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom niniejszego 

Regulaminu na ich życzenie w godzinach pracy biblioteki. 

4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga 

Dyrektor szkoły. 

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników, które nie zostały ujęte  

w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

7. Uczniowie i rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu. 

Powyższy Regulamin, stanowiący aneks do regulaminu Biblioteki, został przyjęty Uchwałą Rady 

Pedagogicznej dnia 22 czerwca 2015 r. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz 

niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 811) 


