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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW  

§ 1 

 1. Uczniowie klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej im. Onufrego Kopczyoskiego w 

Żydowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów dwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęd edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w 

zasobach biblioteki szkolnej.  

3. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. 

 4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za 

prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów. 

5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach 

uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie 

biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu 

podręczników. 

 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom po pisemnym potwierdzeniu przez 

rodzica zapoznania się z warunkami korzystania z tych podręczników.  

7. Za zapoznanie rodziców z regulaminem wypożyczania podręczników 

odpowiada nauczyciel wychowawca.  

§ 2 

1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku 

przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeo losowych 

(skreślenie z księgi uczniów). 

 



§ 3 

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.  

2. Każdy podręcznik należy najpierw obłożyd, a następnie podpisad imieniem i 

nazwiskiem dziecka korzystającego z danego podręcznika w taką okładkę, aby 

można ją było zdjąd bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.  

§ 4 

1. Po zakooczeniu rocznych zajęd dydaktycznych uczniowie zwracają 

podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż ostatniego 

dnia kooczącego rok szkolny. Nadzór nad tym zadaniem realizuje wychowawca 

ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. 

Podczas zwrotu podręczników do biblioteki dokonują oni oględzin podręcznika, 

określając stopieo jego zużycia. 

2. W przypadku zgubienia podręcznika bądź jego zniszczenia, szkoła może żądad 

od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu. 
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