
 
Regulamin  

 
dotyczący zasad korzystania przez uczniów  

z podręczników szkolnych 
obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie 

 
Na podstawie art. 54 ust.4 oraz art. 64 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. 2017 poz 
2203).  

 
1. Podręczniki pozostają do dyspozycji szkoły, która jest upoważniona do ich wypożyczania 
na zasadach określonych poniżej.  

2. Podręczniki są wypożyczane uczniowi szkoły na okres danego roku szkolnego.  

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie 
biblioteki szkolnej.  

4. Wypożyczone podręczniki zostają zapisane na karcie ucznia.  

5. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: 

-  skreślenia ucznia z księgi uczniów,  

-  przeniesienia ucznia do innej szkoły lub  

-  przypadku innych zdarzeń losowych.  

6. Po zakończeniu pracy z podręcznikami w danym roku szkolnym uczniowie zobowiązani 
są do zwrotu ich do biblioteki.  

7. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w punkcie 1 realizuje wychowawca ucznia oraz 
nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.  

8. W trakcie zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w punkcie 7 
dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia oraz dokonują wpisów o 
jego stanie technicznym w protokole zdawczo-odbiorczym (zał. nr 1). 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany 
poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za 
prowadzenie biblioteki szkolnej.  

10. W przypadku zagubienia podręcznika, zużycia, wykraczającego znacznie poza zwykłe 
używanie bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kwoty – wartość 
nowego podręcznika.  

11. Uczeń zobowiązany jest do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do 
zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem 
bądź zagubieniem. Rodzice zobowiązani są do obłożenia podręcznika w okładki foliowe lub 
papierowe i podpisania go.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 1 
Przekazanie podręczników po zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu jego warunków 

 Lp. Imię i nazwisko  
ucznia 

 

Data wydania  
podręcznika i  
informacji o  
prawach i  
obowiązkach  
związanych z  
korzystaniem  
z podręcznika 

Podpis  
rodzica/ 
opiekuna 

 

Data 
zwrotu  
podręcz
nika 

 

Stan  
techniczny  
zwróconego  
podręcznika 

 

Podpis  
rodzica/ 
opiekuna 
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