
SZKOŁA PODSTAWOWA W TREPCZY 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA  

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Trepczy, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 

2014/2015 lub później. 

2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 

września. Termin zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego. 

3. Podręczniki są wypożyczane rodzicom (prawnym opiekunom dziecka) 

z przeznaczeniem dla ucznia na okres 1 roku szkolnego. 

 Rodzice zobowiązani są podpisać stosowne oświadczenie. 

4. Płyta CD, mapa, plansza (jeżeli jest) stanowi integralną część podręcznika 

i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem w stanie niezniszczonym. Zagubienie 

płyty CD, mapy, planszy skutkuje koniecznością odkupienia całego 

podręcznika. 

5.Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem- 

nie wolno po nich pisać, podkreślać, rysować, zaginać kartek, plamić, drzeć.  

 

6. Podręczniki należy oprawić w okładki papierowe lub foliowe i na nich 

podpisać imię nazwisko ucznia. 

7.Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym 

rocznikom. 

8. Ćwiczenia uczniowie otrzymują na stałe. 

9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia niezwrócenia 

w ustalonym terminie podręcznika (podręczników) odpowiada rodzic: 

- musi odkupić podręcznik i oddać na koniec roku szkolnego wraz z całym 

kompletem lub wnieść opłatę w wysokości aktualnej ceny podręcznika. 

 

10. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać 

następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań. 



11. Jeśli uczeń zgubi podręcznik, a rodzic nie odkupi go, ani nie wniesie opłaty, 

nie otrzyma podobnego podręcznika do klasy wyższej. 

12.  Uczeń – rodzic zobowiązany jest zwrócić podręcznik ( podręczniki) do 

biblioteki  szkolnej po każdym roku nauki,( lub po zakończeniu każdej części ) 

niezależnie od tego czy otrzymał promocję do klasy wyższej czy nie. 

13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje 

z edukacji w Szkole Podstawowej w Trepczy zobowiązany jest oddać 

wypożyczony wcześniej komplet podręczników.  

14. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia 

książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza. 

                                                         Regulamin opracowała: mgr B. Kaczmarska  n-l bibliotekarz 

                    


