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REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH DO KLAS IV -VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811. wprowadza nowe zasady wyboru przez
nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz
gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu biblioteki .
2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręczniki kształcenia ogólnego są
używane w szkole przez okres 3 lat.
3. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
4. Szkoła Podstawowa przekazuje

uczniom materiały ćwiczeniowe bez

obowiązku zwrotu.
5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów edukacyjnych -

ćwiczeń przez ucznia jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu
wychowawcy. Rodzice ucznia zobowiązani są do zaopatrzenia w nowe
materiały we własnym zakresie.
6. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne)
mające postać papierową.
7. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany
jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski
o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem
i zagubieniem.
8. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia,
rodzice ucznia są zobowiązani do zakupienia nowych podręczników,
w terminie wskazanym przez szkołę. Zakupione podręczniki zwracają do
biblioteki szkolnej.
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9. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi
integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić
wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych
podręczników (materiałów edukacyjnych).
11. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie
trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę
podręcznika, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów
edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
12. O

wypożyczeniu

i

oddaniu

użytkowanych

wcześniej

podręczników

(materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.
13. Uczniowie wydelegowani przez nauczyciela przedmiotu przychodzą do
biblioteki i odbierają zestawy podręczników i materiałów edukacyjnych dla
zespołu klasowego .
14. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników,
są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
15. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe
zabezpieczenie
podręcznika,

książki
odpowiednie

przed

zniszczeniem,

użytkowanie,

zalaniem

zabrania

się

(oprawienie
dokonywania

jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach).
16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
17. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się
ze szczegółowymi zasadami korzystania przez uczniów z podręczników
i innych materiałów edukacyjnych.
18. Uczniowie zobowiązani są zwrócić podręczniki do biblioteki w przedostatnim
tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego lub na ostatnich zajęciach
przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu deleguje uczniów, którzy przynoszą do
biblioteki komplet podręczników danego oddziału ułożony alfabetycznie.
19. Wychowawcy klas będą wskazywać rodziców, którzy zostaną zobligowani do
odkupienia zniszczonych podręczników.

