
Załącznik do Zarządzenia nr 10.2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

                                                                                                                                  w Starych Proboszczewicach 

                                                                                                                                  z dnia 15.09.2017r. 

Regulamin wypożyczania i udostępniania 

podręczników (materiałów edukacyjnych) 

uczniom Szkoły Podstawowej  

w Starych Proboszczewicach 
   

Podstawa prawna: art. 104 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) 

  

§1. 

1. Podręczniki lub materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują się 

w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres ich 

wykorzystania tj. na okres danego roku szkolnego. 

3.  Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich 

zwrotu. 

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz oraz 

wychowawcy klas na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy 

podpisanej przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. 

5. Podręczniki wypożyczane są w pierwszym tygodniu roku szkolnego. 

6. Rodzic podpisem potwierdza: 

1) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

2) wypożyczenie podręcznika, 

3) przekazanie materiałów ćwiczeniowych, 

4) zwrot podręczników. 

§2. 

1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej 

w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego, 

w wyznaczonym terminie. 

2. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego 

lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca 

sierpnia danego roku. 

3. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca 

klasy i nauczyciel bibliotekarz. 

4. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 3, 

dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia. 
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5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika 

rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania nauczyciela 

wychowawcy i zwrotu kosztu zakupu. 

 §3. 

1. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej 

szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej. 

 §4. 

1. Uczniowie są zobowiązani do: 

1) używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem; 

2) troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie; 

3) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, 

flamastrem itp. 

2. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki 

uczniów. 

  §5. 

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 uczniów gimnazjum 

obowiązują §1 - §4 niniejszego regulaminu. 

 

 

 


