
 

SZKOLNY REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

 

Rozdział I 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do 
podręczników lub materiałów edukacyjnych, tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły, postępowanie w 
przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych. 
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji. 
4. Podręczniki wypożyczane do domu rejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów). 

Rozdział II 

Zadania biblioteki 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne. 
2. Biblioteka nieodpłatnie: 
    a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne na okres 10-ciu miesięcy,   

  b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu. 

Rozdział III 

Przyjęcie podręczników na stan szkoły 

Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane 
na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w 
ramach dotacji winne być użytkowane przez trzy lata. 

Rozdział IV 

Udostępnianie zbiorów. 

1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 
2.  Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 15- go września danego 
rokuszkolnegonaokres10-ciumiesięcy. 
3. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole uczeń ma obowiązek oddać do biblioteki wypożyczone 
materiały edukacyjne i podręczniki. 

Rozdział V 

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki. 

§1 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed 
zniszczeniem. 

2.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 
3. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej). 

4.  Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien zwrócić podręczniki do biblioteki. 



5. Materiały ćwiczeniowe – z momentem ich otrzymania – stają się własnością ucznia. Biblioteka szkolna 
nie odkupuje zagubionych przez uczniów materiałów ćwiczeniowych.  
 

§2 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

1. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do niewielkiego uszkodzenia materiałów 
bibliotecznych (zagięcie rogu, naderwanie kartki) jest zobowiązany podręcznik naprawić. 

2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, 
trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz 
inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika. W powyższym przypadku 
użytkownik ponosi koszty zgodnie z umową użyczenia. Decyzję dotyczącą przyjęcia podręcznika do 
biblioteki bądź odmowy przyjęcia- wiążącej się z koniecznością odkupienia – podejmuje nauczyciel-

bibliotekarz. 

3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 
podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje 
koniecznością odkupienia całego podręcznika. 
 

§3 

Zakres odpowiedzialności 

1. Uczeń ponosi  odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie bądź zagubienie wypożyczonych 
podręczników. 

2.  Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podpisywana przez rodziców 
uczniów na pierwszych zebraniach we wrześniu bieżącego roku szkolnego. 

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może zgodnie z Umową użyczenia żądać 
zwrotu odkupienia podręcznika bądź do wpłaty wskazanej przez MEN kwoty za zniszczone podręczniki 
dotowane (dotyczy uczniów klas III w roku szkolnym 2017/2018). 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się 
do zawartych w nim postanowień.  
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna. 

3. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w 
niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły. 
 

  

 


