
REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  DARMOWYCH  PODRĘCZNIKÓW 

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  UCZNIOM  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI  PRZEDSZKOLNYMI 

 W BUJAKOWIE 

 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum są 

własnością Szkoły. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na rok szkolny. Każda część  

podręcznika posiada nadany indywidualny numer i jest przypisana do konkretnego 

ucznia (wpisana na jego kartę biblioteczną). 

3. Podręczniki wypożyczane są uczniom klas I – III SP na okres realizacji 

poszczególnych części  podręcznika, a uczniom klas IV – VIII SP i III gimnazjum na 

okres roku szkolnego. 

4. Podręczniki zostaną wypożyczone na początku roku szkolnego. Rodzic/opiekun 

prawny ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręczników i materiałów 

edukacyjnych  na wrześniowym zebraniu rodziców. 

5. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej z wychowawcą lub innym 

nauczycielem, oddając i wypożyczając  podręczniki. 

6. Uczniowie kl. IV- VIII SP i III gimnazjum potwierdzają podpisem odbiór kompletu 

podręczników i zestawu ćwiczeń, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

wypożyczania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych, z którym zostaną 

zapoznani przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę. 

7. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie 

niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub  nauczycielowi bibliotekarzowi.      

8.  Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obowiązkowo 

obłożyć), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Kategorycznie 

zabrania się stosowania okładek  samoprzylepnych. 

9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, 

rysować, wycinać, naklejać, zaginać stron). 

10. Zwrotu podręczników w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego 

użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.) należy dokonać w terminie 



wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza najpóźniej w przedostatnim tygodniu 

przed  końcem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

11. Dołączona do podręcznika lub materiału edukacyjnego płyta CD stanowi z nimi 

integralną część i należy ją obowiązkowo  zwrócić. 

12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika przez ucznia klas I- III SP 

obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest wydrukowanie podręcznika (w kolorze) 

ze strony www.naszelementarz.men.gov.pl, zbindowanie go  i przekazanie do 

użytkowania swojemu dziecku, a następnie zwrot do biblioteki szkolnej  w podanym 

terminie. 

13. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez uczniów kl. IV- VIII 

SP lub III gimnazjum rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do 

odkupienia podręcznika i dostarczenia go do biblioteki lub sekretariatu szkoły 

najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

14. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów 

ćwiczeniowych na wrześniowym zebraniu rodziców (rodzice uczniów kl. I-III SP 

kompletu ćwiczeń na cały rok szkolny). 

15. W przypadku, zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych, 

rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko 

w nowe materiały ćwiczeniowe. 

16. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych  

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

17. Rodzice/opiekunowie prawni będą zapoznani przez wychowawców z Regulaminem 

wypożyczania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych  na wrześniowym 

spotkaniu z rodzicami. Podpis potwierdzający odbiór podręczników jest 

równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

http://www.naszelementarz.men.gov.pl/

