
Szkolny regulamin  

wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników (materiałów edukacyjnych)  

uczniom Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie 

 

 

 

I. 

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników oraz 

postępowaniem w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika. 

2. Każdy uczeń i rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu                 

i stosowania jego postanowień w praktyce. 

 

II. 

1. Podręczniki są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów. 

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego. 

Dodatkowe wyposażenie podręcznika jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi 

w stanie niezniszczonym, (np. płyta). 

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

5. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie listy uczniów 

danej klasy, odnotowując ten fakt w bibliotecznej, elektronicznej bazie użytkowników.  

6. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika. 

7. Podręczniki wypożyczane są w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem – 

bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. 

8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/zwrotu podręczników, będą 

zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

8. Wychowawca klas 1 – 3 SP, uczniowie klas 4 – 8 SP podpisem potwierdzają przekazanie 

im materiałów ćwiczeniowych. 

 

III. 

1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników przed zakończeniem roku szkolnego. 

2. Nadzór nad terminem zwrotów podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel-

bibliotekarz. 

3. Podczas zwrotu podręczników nauczyciel – bibliotekarz dokonuje oględzin podręczników, 

określa stopień ich zużycia. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zgubienia podręcznika rodzice ucznia 

zobowiązani są do zwrotu kosztów ich zakupu. 

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wad 

fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręczników i uniemożliwiają ich 

wykorzystanie.  

6. Wartość uszkodzonych lub zagubionych podręczników określa Dyrektor szkoły w oparciu  

o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

7. Za zniszczony/zagubiony podręcznik rodzic dokonuje wpłaty na wskazany rachunek 

szkoły, a dowód wpłaty składa w bibliotece szkolnej. 



8. Uczeń nie będzie mógł otrzymać książek do następnej klasy, jeśli nie rozliczy się                             

z wypożyczonych podręczników. 

 

IV. 

1. W przypadku przejścia uczniów w trakcie roku szkolnego do innej szkoły, podręcznik 

podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej. 

2. Uczniowie opuszający szkołę (kończący edukację lub przechodzący do innej szkoły) 

zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły  - karty obiegowej - potwierdzającej 

zwrot podręczników. 

 

V. 

1. Uczniowie zobowiązani są do: 

 używania podręczników zgodnie z przeznaczeniem, 

 dbania o właściwe zabezpieczeniem podręcznika przed zniszczeniem, 

 niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem, itp. 

 

VI. 

1. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 


