
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników 

dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi 

 

§1 

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych. 

2. Komplety podręczników są wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej na 

ich indywidualne konta czytelnika w obecności wychowawcy lub innego 

nauczyciela. 

3. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Zwrot 

poszczególnych części następować będzie zgodnie z tokiem nauki. Ostatnią 

część należy zwrócić najpóźniej w ostatnim tygodniu przed końcem roku 

szkolnego. 

4. Wypożyczanie podręczników jest bezpłatne. 

 

§2 

1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić do 

biblioteki szkolnej. 

2. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych 

podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

 

§3 

1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych z biblioteki 

podręczników. 

2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce, 

chronienia ich przed zniszczeniem lub utratą oraz podpisania ich niezwłocznie 

po ich wypożyczeniu. 

3. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia: brak stron, 

popisany, porysowany, poplamiony, podarty, zalany, inne, utrudniające dalsze 

użytkowanie. 

4. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. 

5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany 

okładki. 

 

§4 

1. Za zagubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub 

prawny opiekun. 

2. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest 

równoznaczne z ich zagubieniem. 

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia 

Dyrektor Szkoły zażąda od jego rodzica lub opiekuna prawnego ich odkupienia. 

4. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej 

części. 



5. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie odkupi zniszczonego lub zagubionego 

podręcznika, uczeń będzie mógł korzystać z następnego wypożyczonego 

podręcznika wyłącznie na terenie szkoły. 

6. Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu 

podręczników. 

 

§5 

1. Do oceny stanu podręczników zostanie powołana komisja – nauczyciele 

bibliotekarze, wychowawcy klas - która oceni stan podręczników. 

2. Komisja przekaże wszystkim rodzicom informację zwrotną na temat 

dopuszczenia podręczników do dalszego użytkowania w kolejnym roku 

szkolnym. 

3. W przypadku stwierdzenia w/w zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia 

podręcznika, rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do 

odkupienia podręcznika. 

 

§6 

1. Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem 

wypożyczania podręczników. 

2. Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany do stosowania postanowień 

Regulaminu. 

3. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
 


