
wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla  
Regulamin  udostępniania podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” w Poznaniu. 
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty Dz.U.z 2014r. poz.811  
 

1. Podręczniki oraz elementarz do edukacji wczesnoszkolnej i materiały ćwiczeniowe 

zakupione dla uczniów naszej szkoły  będą gromadzone w bibliotece szkolnej i wypożyczane 

uczniom, gdyż są one własnością szkoły.  

Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane. 

 
2. Szkoła  nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową. 

 

3. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

 

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic zobowiązany 

będzie we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz. 

 

5. Zestaw podręczników ma służyć w szkole co najmniej trzy lata.  

 

6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia,  zagubienia lub niezwrócenia podręczników przez 

ucznia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu podręcznika. Wartość 

uszkodzonych lub zniszczonych podręczników  i materiałów edukacyjnych określa dyrektor 

szkoły. 

 

7. W przypadku gdy uczeń rezygnuje z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych.  

 

8. Pierwsza część podręcznika będzie wypożyczana w pierwszych dniach września.  

 

9. Kolejne części będą wypożyczone po oddaniu wcześniejszego egzemplarza i o terminie 

wypożyczenia zadecyduje  nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem 

klasowym wraz z wychowawcą .  

 

10. Uczeń, którego nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia podręczników, otrzyma go w 

innym terminie.  

 

11. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik i zwrot jego w stanie 

niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego  używania(książki 

należy mieć obłożone, nie dokonywaćjakichkolwiek wpisów,skreśleń itp.). 

Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz 

czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika. 

 



12.Wychowawca klasy zapoznaje rodzicówuczniów z treścią Regulaminu, podczas 

pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym. Regulamin jest umieszczony na 

stronie internetowej szkoły i znajduje się w bibliotece szkolnej. 

Rodzice podpisują i oddają wychowawcy oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z 

podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie 

potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez …………..(imię i 

nazwisko ucznia) z podręcznika/materiału edukacyjnego.” 

 

13. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego z wyłączeniem 

wakacji.Termin zwrotu podręczników mija z dniem zakończenia zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym. 

 

14. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i 

stosowania się do zawartych w nim postanowień 

 

15. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły. 

 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

 

 

 

uważne zapoznanie się z nim zainteresowanych rodziców. 
 
 

 


