
Regulamin wypożyczania i użytkowania   podręczników 

w Szkole Podstawowej nr 40 

 z Oddziałami Integracyjnymi  w Tychach 
(w oparciu o  art. 22 ak ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 811 ) 

 

 

 

I. Wstęp: 
 

1. Podręczniki szkolne są  własnością szkoły i są gromadzone w bibliotece szkolnej. 

2. Podręczniki zostają wypożyczone na okres jednego roku szkolnego. Nauczyciel bibliotekarz 

przekazuje zestaw podręczników uczniowi, który podpisem potwierdza jego otrzymanie. 

3. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne i właściwie je użytkować. 

 

II. Obowiązki uczniów: 

1. Każdy uczeń korzystający z podręczników szkolnych powinien dbać o nie w taki sposób aby 

chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zgubieniem. 

2. Podręczniki należy zabezpieczyć okładką foliową i odpowiednio przechowywać. 

3. W trosce o dobry stan podręczników nie należy: 

 Dokonywać wpisów 

 Wyrywać i wycinać kartek 

 Zaginać rogów 

 Dopuścić do częściowego lub całkowitego zalania 

 Powodować innych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przenoszenia i 

przechowywania 

4. Wszelkie uszkodzenia, które nastąpiły z winy ucznia lub nie z jego winy, a także zgubienie należy 

zgłosić wychowawcy i nauczycielowi bibliotekarzowi. 

5. W porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, uczeń ma obowiązek naprawić wszelkie 

uszkodzenia. 

6. W przypadku całkowitego zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie lub w przypadku 

zgubienia podręcznika, uczeń ma obowiązek go odkupić i zwrócić do biblioteki szkolnej. 

7. Przed zakończeniem roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza 

uczeń dokonuje zwrotu całego kompletu podręczników do biblioteki szkolnej. 

8. Podręczniki zwracane do biblioteki powinny być w dobrym stanie umożliwiającym dalsze 

użytkowanie przez kolejnych uczniów.  

 



9. Przed zwróceniem podręczników należy zdjąć okładki i naprawić ewentualne zniszczenia: 

 usunąć wpisy 

 wyprostować rogi  

 skleić kartki  

 wyczyścić zabrudzenia 

10. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela bibliotekarza uszkodzeń uniemożliwiających dalsze 

jego użytkowanie uczeń zobowiązany jest do odkupienia podręcznika przed upływem roku szkolnego. 

11.  W przypadku zmiany szkoły przez ucznia  podręczniki należy zwrócić do biblioteki. 

12. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia, zniszczenia 

bądź nie zwrócenia podręcznika. 

13. Uczeń, który nie zwróci podręcznika bądź nie dokona zwrotu jego kosztu nie otrzyma 

podręczników na kolejny rok szkolny. 

 

III. Obowiązki rodziców: 

1. Rodzice winni na bieżąco kontrolować stan podręczników i motywować swoje dzieci do 

odpowiedniego ich użytkowania. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zniszczeń powinni zadbać o ich naprawienie, a w 

wątpliwych przypadkach powinni skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzony, zniszczony lub niezwrócony 

podręcznik. 

4. Uczniowie oraz rodzice lub prawni  opiekunowie ucznia podpisują oświadczenie, które jest 

zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu. 

 

IV. Obowiązki wychowawców: 

1. Wychowawcy mają obowiązek nadzorować sposób korzystania z podręczników szkolnych przez 

swoich wychowanków. 

2. Przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego (na miesiąc przed końcem I semestru i na miesiąc 

przed końcem roku szkolnego) wychowawcy uczestniczą w pracy komisji  przeprowadzającej 

przegląd podręczników. Wszelkie zaniedbania wychowawcy uwzględniają przy wystawianiu 

przewidywanej oceny za zachowanie. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie użytkowania podręczników wychowawca 

zobowiązuje ucznia do naprawienia uszkodzonych podręczników, a w przypadku ich całkowitego  

zniszczenia lub zgubienia do ich odkupienia. 

4. W przypadku nie przestrzegania przez uczniów regulaminu korzystania z podręczników szkolnych, 

wychowawca  powinien wyciągnąć konsekwencje w postaci ujemnych punktów w ocenie zachowania 

ucznia. 


