
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW  

ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI 

PROGRAMÓW NAUCZANIA 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZBYDNIOWIE 

1.      Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej  

i wypożyczane kolejnym  rocznikom  na okres jednego roku szkolnego. 

2.   Wypożyczanie odbywa się w bibliotece szkolnej na początku każdego roku szkolnego, nie 

później niż do dnia 15 września danego roku szkolnego (w miarę dostępności podręczników). 

3. Termin ich zwrotu mija 20 czerwca. Uczniowie przystępujący do egzaminu 

klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki w pierwszym 

tygodniu września  danego roku. 

4.  Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. W przypadku ich zniszczenia 

lub zagubienia rodzic zobowiązany jest we własnym zakresie do zakupienia nowego 

egzemplarza. 

5.  W momencie wypożyczania podręczników uczeń powinien zwrócić uwagę na ich stan,  

a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. 

6.    Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego 

pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Oddawany 

podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia (np. brak stron, popisania, 

porysowania, poplamienia, podarcia, zalania itp.). 

7.  Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. 

Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika. 

8.  W przypadku zagubienia lub uszkodzenia podręcznika dla klas IV, V, I G, IIG, rodzice 

zobowiązani są do dostarczenia nowego podręcznika lub zwrócenia równowartości  

za podręczniki. 

Ceny podręczników są cenami wydawnictwa i szkoła nie ma na nie żadnego wpływu- ceny 

dotacyjne. 

9. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczyć następnych 

podręczników do czasu uregulowania swoich zobowiązań.       

10. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które 

jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu. 

11. W przypadku, gdy uczeń rozpoczyna naukę w trakcie trwania roku szkolnego, na czas 

zakupu przez szkołę podręczników, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników 

wypożyczonych z biblioteki szkolnej.  

12. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji zobowiązany jest oddać 

otrzymany wcześniej komplet podręczników.  



 13. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły 

 

 

  


