
 
Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych  
             i materiałów edukacyjnych oraz udostępniania materiałów 

ćwiczeniowych  
                 uczniom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 

  
  
  
Podstawa prawna:  
  
  
  
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014r., poz. 811). 
  
  
  

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych. 
 
 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są przeznaczone na co najmniej 3-letni 
okres ich używania. 

  
 
3. Podręczniki MEN dla klas I do edukacji wczesnoszkolnej i języka 
angielskiego są własnością organu prowadzącego Szkołę Podstawową w 
Skrwilnie. 

  
  

  
4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na dany rok 
szkolny. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet 
podręczników. 

  
 
5. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, 
przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się 
dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów, rysunków i notatek. 
Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyta ) jest integralną częścią 
podręcznika i również podlega zwrotowi  
w stanie niezniszczonym. 
 
6. Udostępniane podręczniki i materiały edukacyjne należy chronić przed 
zniszczeniem  
i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a 
zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 



  
 
7. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. 

  
    Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do podpisania odbioru 
materiałów ćwiczeniowych. 

  
  

  
8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic/ 
prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu 
podręcznika: 

  
  

  
a)  na kwotę równą 4,34 zł za jeden egzemplarz każdej części  Naszego 
Elementarza 

  
b)  wpłaty należy dokonać na numer konta:  

  
            

  
                           59 1010 1010 0031 2822 3100 0000 

  
  

  
c) po dokonaniu  wpłaty dowód tejże wpłaty należy przedstawić w sekretariacie 
szkoły lub w szkolnej bibliotece. 

  
 
9. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych 
rodzice/ prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani, we własnym zakresie, 
zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe. 

  
  
10. Zniszczenia podręcznika ocenia komisja w składzie: bibliotekarz, dyrektor 
szkoły, wychowawca klasy. 

  
 
11. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia przez 
rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice 
uczniów zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy. 

  
 
12. Odbiór pierwszej części podręcznika do klasy I następuje w pierwszym 
tygodniu września br. w bibliotece szkolnej. Kolejne części będą wypożyczane 
uczniom sukcesywnie tj. po oddaniu pierwszej części uczeń otrzyma druga 



część, po oddaniu drugiej – otrzyma trzecią itd. Czwartą część podręcznika 
należy zwrócić do biblioteki w ostatnim tygodniu rocznych zajęć 
dydaktycznych.  

  
 

  
 


