
 

 

                 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 

 

 

           Podstawa prawna: 

           Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

           Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. z 2019 r. p 1481) 

 

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników gromadzonych                          

w bibliotece szkolnej określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników przez uczniów                    

w ZKiW w Kolbudach. 

 

1. Do wypożyczenia podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Podręczniki wypożyczane są uczniom w pierwszym tygodniu września na okres danego roku 

szkolnego. Termin zwrotu książek każdorazowo będzie ustalany z wychowawcą danej klasy. 

3. Uczeń, któremu wyznaczono termin egzaminu poprawkowego rozlicza sią z kompletu 

podręczników w ustalonym terminie z wyjątkiem podręcznika niezbędnego do przygotowania 

się do egzaminu. Zwrotu tego podręcznika dokonuje najpóźniej do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

4. Uczeń, który przechodzi do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki. 

5. Materiały ćwiczeniowe, bez obowiązku ich zwrotu, przekazują uczniom wychowawcy klas, 

w oparciu o wykazy uczniów.  

6. Podpisane przez rodziców wykazy uczniów stanowiące potwierdzenie odbioru materiałów 

ćwiczeniowych, wychowawcy poszczególnych klas przekazują do biblioteki szkolnej. 

7. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Przez 

cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed 

zniszczeniem ( podręcznik powinien być obłożony i podpisany), na bieżąco dokonywać 

napraw. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z 

upływem terminu zwrotu podręczników uczeń powinien wyjąć własne kartki, podkleić 

rozerwane kartki itp. 

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany 

poinformować wychowawcę lub nauczyciela bibliotekarza. 

9. Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, 

zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może żądać kosztu zakupu 

podręcznika zgodnie z ustaloną na dany rok szkolny ceną podręcznika. 

11.  Rodzic ucznia, który zniszczył bądź zagubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia 

wskazanej kwoty na konto szkoły – 21 8335 0003 0400 8976 2000 0002. W tytule należy 

wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko oraz tytuł 

zniszczonego/ zagubionego podręcznika. Informację o cenie podręcznika można uzyskać u 

nauczyciela bibliotekarza. Dowód wpłaty należy przesłać do biblioteki na adres 

biblioteka@spkolbudy.edu.pl 

12. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów na godz. wychowawczej a rodziców na 

zebraniach klasowych z regulaminem udostępniania i zwrotu podręczników.   

           

 


