
REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z PODRĘCZNIKAMI 

I MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika  zgodnie z jego przeznaczeniem, do 

zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, 

bądź zagubieniem.  

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

szkolnej a wypożyczane są uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.  

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie 

biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez 

wychowawcę klasy.  

4. 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.  

5. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 16 września danego roku 

szkolnego (wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie jeśli 

wystąpią okoliczności niezależne od nauczyciela bibliotekarza). 

6. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z  

księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń 

losowych.  

7. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do 

biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia danego roku 

szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub 

poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.  

8. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele dokonują oględzin podręcznika, 

określając stopień jego zużycia.  

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany 

poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie 

biblioteki szkolnej. Rodzice są zobowiązani do odkupienia zagubionego lub zniszczonego 

podręcznika do 10 września kolejnego roku szkolnego  

10. Materiały ćwiczeniowe (ćwiczenia przedmiotowe) wydane wraz z podręcznikami nie 

podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej, ale przechodzą na własność ucznia.  

11. Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodziców niniejszego 

Regulaminu postępowania z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi. Za 

zaznajomienie i zebranie od rodziców podpisów pod regulaminem odpowiada nauczyciel 

wychowawca, a następnie umowę przechowuje w teczce wychowawcy. 


