
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

 

1. Podręczniki są własnością szkoły. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. 

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je oddać w czerwcu, zgodnie  

z harmonogramem zwrotów. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej 

podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.  Po wykorzystaniu poszczególnych 

części podręcznika uczniowie zobowiązani są do ich natychmiastowego zwrotu. 

4. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do 

oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych). 

5. Udostępnione podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien 

zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

Uszkodzenia są zaznaczane przez nauczycieli bibliotekarzy na listach wypożyczeń podręczników 

szkolnych.  

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia ponoszą za nie 

odpowiedzialność materialną (należny go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia 

dla siebie).  

Przykłady podręczników, które wymagają odkupienia: 

a) zalanie cieczą, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub rozmazanie tekstu  

b) brakujące: kartki w książce, materiały pomocnicze, np. mapy, płyty 

c) znaczne zabrudzenie/ pomazanie pastelami, farbami, długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie   

    tekstu  

d) potarganie, wyszarpanie, przecięcie książki/kartek uniemożliwiające odczytanie treści podręcznika 

7. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go trzeci rok, nie odkupują go, 

lecz w zamian przynoszą książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem 

bibliotekarzem).   

8. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce (w przypadku obłożenia książki  

w folię samoprzylepną zabrania się jej zdejmowania).  

9. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo do skontrolowania w trakcie trwania roku szkolnego, czy 

uczniowie obłożyli podręczniki. Wszelkie zaniedbania zostaną odnotowane przez nauczycieli 

bibliotekarzy.  

10. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, 

zaznaczać ( można tylko ołówkiem) ani wklejać.  Należy podpisywać podręczniki tylko w miejscu do 

tego przeznaczonym.  

11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. 



12. Pod koniec roku szkolnego uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. powycierania 

wszystkich wpisów ołówka, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów itp.,  

a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym 

wyposażeniem (płyty, plansze, mapy itp.).  

13. Podczas zwrotu podręczników (materiałów edukacyjnych) nauczyciele bibliotekarze zwracają 

szczególną uwagę na książki, które uczniowie użytkują jako pierwsi (tzn. otrzymali komplet nowych 

podręczników). Należy pamiętać, by stopień ich zużycia pozwalał na ich użytkowanie przez kolejne 

lata.  

14. Należy zaznaczyć, że podręczniki, które są użytkowane drugi bądź trzeci rok noszą znamiona 

użytkowania, które nie wpływają na ich czytelność, ale mogą znacznie różnić się poziomem 

estetycznym.   

15. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo do skontrolowania w trakcie roku szkolnego, czy uczeń obłożył 

podręczniki szkolne.  

16. Rodzice ucznia podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania niniejszego 

regulaminu.  

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku.  

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 


