
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW  
SP IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

Podstawa prawna:  
Art. 22aj Ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2018r. poz. 2245)  
 

1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, gromadzone są w bibliotece szkolnej oraz będą użytkowane przez okres minimum trzech 
lat.  

2. Podręczniki podlegają uproszczonej ewidencji. Dokumentacja związana z wypożyczaniem 
podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.  
 
3. Nauczyciel bibliotekarz:  

a) wypożycza uczniom podręczniki na okres od września do czerwca danego roku szkolnego;  

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu;  
 
4. Do wypożyczenia podręczników oraz otrzymania materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy 
uczniowie klas Szkoły Podstawowej.  

5. Uczniowie w obecności wychowawcy wypożyczają podręczniki na początku roku szkolnego, w 
godzinach pracy biblioteki szkolnej, w sposób ustalony przez nauczyciela bibliotekarza.  

6. Uczniowie podczas wypożyczania powinni zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone 
uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy.  

7. Uczniowie klas 4-8 kwitują odbiór podręczników własnoręcznym podpisem na dokumencie w dniu 
ich wypożyczenia, a uczniowie klas 1-3 otrzymują pakiety podręczników od wychowawcy. 

8. Określa się następujące zasady korzystania z podręczników:  

a) uczeń ma prawo korzystać z podręcznika w szkole i w domu;  

b) uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego 
walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem (założenie okładki, 
podpisanie długopisem tylko w wyznaczonym miejscu, nie wyrywanie kartek, itp.);  

9. Uczniowie oddają podręczniki, materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w terminie uzgodnionym 
pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.  

10. Podczas dokonywania zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w 
pkt 9 dokonują oględzin podręcznika i określają jego dalszą przydatność do użytku.  

 11. Ustala się następujące stopnie zużycia podręcznika:  
 a) podręcznik nadający się do dalszego użycia;  
  
 



 
 b) podręcznik nie nadający się do ponownego użycia (brak stron, niemożliwość odczytania 
zamieszczonych tekstów, ewentualny brak dokumentu towarzyszącego np. płyty CD, itp.).  
  
 
12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 
odkupienia podręcznika lub dokonania zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje 
się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.  

13. W przypadku gdy uczeń przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest 
zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.  

14. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 
regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.  

15. Sprawy sporne związane z wypożyczaniem i zwrotem podręczników rozstrzyga Dyrektor Szkoły.  
 


