
Warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych 
regulujące zasady wypożyczania podręczników szkolnych 

 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach 

   

 

1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego. 

3. Wypożyczenia  podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej, 

dokonując ich zapisu na kartę czytelniczą ucznia.  

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy 

nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy  i w jego obecności. Zapis ten stosuje się również 

do zwrotu podręczników. 

5. Podręczniki są wypożyczane  uczniom nie później, niż do 14 września danego roku szkolnego. 

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku 

szkolnego. 

7. Podręczniki są wypożyczane  uczniom po zapoznaniu się rodzica z warunkami korzystania  

z podręczników lub materiałów edukacyjnych,  na pierwszym zebraniu z rodzicami. Powyższy 

regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Biblioteka” oraz  

w bibliotece szkolnej. 

8. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej nie później niż tydzień przed końcem zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

9. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele odpowiedzialni dokonują oględzin podręcznika, 

określając stopień jego zużycia. 

10. Podręczniki podlegają również zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia  

z ewidencji, przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

11. Nadzór nad zwrotem podręczników do biblioteki w ustalonym terminie realizuje wychowawca klasy 

oraz nauczyciel bibliotekarz. 

12. Wypożyczający podręcznik szkolny zobowiązuje się, że będzie go używać zgodnie  

z przeznaczeniem i utrzyma go w należytym stanie w celu co najmniej trzyletniego okresu używania 

podręcznika (dotyczy to m. in. zabezpieczenia podręcznika okładką ochronną). 

13. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie 

bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu 

podręcznika lub materiału edukacyjnego ( cena brutto). Kwota zwrotu stanowi dochód organu 

prowadzącego szkołę. Dyrektor szkoły wskazuje możliwe sposoby regulowania tych należności. 

Zasady tej nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 


