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Podstawa prawna 

Na podstawie art.22 ak ust.2 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm. - ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych 

innych ustaw Dz. U. poz. 811). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki: 

1) wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Sicinach oraz w Publicznym Gimnazjum w Naratowie, 

2) tryb przyjęcia w/w podręczników i materiałów na stan szkoły, 

3) postępowania w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika. 

2. Dyrektor szkoły przekazuje do każdej z bibliotek szkolnych odpowiednie podręczniki i materiały 

edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.  

3. Nauczyciele bibliotekarze wprowadzają na stan biblioteki szkolnej przekazane im podręczniki 

i materiały edukacyjne. Każdy podręcznik i materiał edukacyjny posiada numery ewidencyjne 

(w księdze inwentarzowej papierowej i katalogu komputerowym) kod kreskowy i pieczątkę szkoły. 

4. Podręczniki lub materiały edukacyjne:  

1) stanowią własność szkoły, 

2) użytkowane są przez okres minimum trzech lat.  

5. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie 

szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, 

którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Udostępnianie oraz zwrot wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega 

rejestracji w komputerowej bazie czytelników. 

7. Każdy rodzic lub opiekun prawny oraz uczeń mają obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego 

regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce. 

1) na zebraniu klasowym wychowawca informuje rodziców, a na lekcji wychowawczej – uczniów, 

o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, 

2) rodzice podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem/ załącznik nr 1/. 

 

§ 2 

Wypożyczanie podręczników 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie indywidualnie wypożyczają w bibliotece podręczniki lub 

materiały edukacyjne, za wyjątkiem klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sicinach, 

które pobierają u wychowawcy. 



2. Uczeń ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczonych podręczników i ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy. 

3. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wypożyczoną 

wcześniej cześć przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu wypożyczonych 

podręczników i materiałów edukacyjnych decyduje wychowawca/nauczyciel danego przedmiotu.   

§ 3 

Zwrot podręczników 

1. Zwrot podręczników następuje najpóźniej na tydzień przed końcem zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych: 

1) w szczególnych przypadkach zwrot wypożyczonych podręczników może nastąpić w innym 

terminie (np. w sytuacji przejścia ucznia do innej szkoły lub egzaminu poprawkowego, 

klasyfikacyjnego lub sprawdzającego. Uczniowie przystępujący do w/w egzaminów zwracają 

podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego).                    

2. Podczas zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego 

oględzin, określając stopień jego zużycia. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiału edukacyjnego płyta CD stanowi z nimi integralną część 

i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. 

4. Uczeń jest zobowiązany zwrócić podręczniki w najlepszym możliwym stanie, pomijając zużycie 

będące następstwem prawidłowego używania. 

5. W przypadku zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, znacznego zużycia 

wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia (wraz z dołączonymi płytami) 

rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do zakupu nowego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego lub zwrotu kosztu jego zakupu. W przypadku zwrotu kosztów zakupu wpłaty 

dokonuje się w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w wyznaczonym terminie, 

bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie 

o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

7. W przypadku, gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny został 

zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, 

przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zakupu nowego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztów jego  zakupu/załącznik nr 2/. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, wychowawca, powiadamia rodzica oraz nadzoruje 

sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego 

mimo upływu terminu, wychowawca przekazuje sprawę dyrektorowi. 



10. W przypadku zgubienia, zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego sporządza się 

protokół, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 4 

Użytkowanie podręczników 

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili 

wypożyczenia. 

2. Uczeń zabezpiecza podręczniki przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz okładki 

z folii w celu zapewnienia ich wieloletniego użytkowania. 

3. Zabrania się m. in. robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka 

itd., wyrywania, nacinania, sklejania, zgniatania, brudzenia kartek. 

4. Przez uszkodzenie i zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub 

spowodowanie przez zaniedbanie użytkownika wad fizycznych (np. poplamienie, trwałe 

zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zgniecenie kartek), które 

pomniejszają jego wartość użytkową lub uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych biblioteki odbywa 

się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników. 

2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa 

bibliotekarz. 

3. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 

4. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych 

nieujęte w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


