
Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników materiałów edukacyjnych 

i przekazywania materiałów ćwiczeniowych 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się 

w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne na okres danego 

roku szkolnego. 

3. Biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

4. Przekazanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom klas I-III wykonują 

wychowawcy klas. 

5. Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas IV-VI na dany rok są wypożyczane 

i zwracane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem biblioteki, a wychowawcą 

klasy. 

6. Uczniowie, nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, materiałów 

edukacyjnych zgłaszają się do biblioteki indywidualnie.  

7. Rodzic/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem fakt pobrania przez dziecko 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

8. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września 

danego roku szkolnego. 

9. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością 

zwrotu wszystkich podręczników. 

10. W przypadku, uczniów klas I-III zwrot poszczególnych części podręcznika jest warunkiem 

uzyskania kolejnej jego części. 

11. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych.  

12. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawiającego ocenę zwracają 

podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

13. Rodzic/opiekun prawny dziecka pokrywa koszty za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie 

podręczników i materiałów edukacyjnych.  

14. Stan podręcznika określa Komisja, w skład której wchodzą wychowawcy klas oraz nauczyciele 

biblioteki. 

15. Stan podręcznika określa się w skali: 

1) bardzo dobry – zużycie minimalne; 

2) dobry – zużycie niewielkie; 

3) dostateczny – zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika; 

4) niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika. 

16. Ze względu na trzyletni okres wykorzystania podręcznika, zobowiązuje się uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych do dbałości o podręcznik, a w szczególności do: 

1) obłożenia podręcznika w okresie używania; 

2) utrzymania podręcznika w należytej czystości; 

3) wpisania w tabelce imienia i nazwiska ucznia korzystającego z podręcznika; 

4) niewykonywania jakichkolwiek innych wpisów i rysunków w podręczniku. 


