
 

 

Regulamin wypożyczania i użytkowania 

 bezpłatnych podręczników szkolnych dla klas 1, 2, 4, 5, 7, 8 

 w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2014r. poz.811.) 
Rozporządzenie MEN - Dz.U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902 

 

1. Podręczniki do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym są własnością 

szkoły i wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki w formie papierowej. 

3. Przyjęte zestawy podręczników obowiązują w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne. 

4. Uczniowie klas IV - VIII wypożyczają podręczniki na cały rok szkolny i zobowiązani są do ich 

zwrotu w wyznaczonym terminie. Dołączone do podręczników płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd., 

stanowią integralną część podręczników i również podlegają zwrotowi. 

5. Uczniowie klas I - III  cały komplet podręczników wypożyczają we wrześniu. O terminie 

przyniesienia nowej części do szkoły informuje wychowawca klasy. Przed wypożyczeniem nowej 

części uczeń oddaje wcześniej wypożyczoną część.  

6. Za dopilnowanie terminów wypożyczania podręczników odpowiadają wychowawca klasy oraz 

pracownik biblioteki. 

7. Za dopilnowanie terminów oddawania podręczników odpowiadają uczeń, rodzic/prawny opiekun i 

wychowawca klasy. 

8. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki. Wszystkie podręczniki muszą być 

obłożone w ochronne okładki. Nie wolno wewnątrz podręczników niczego rysować, notować, 

zaznaczać, wycinać itp. 

9. Warunkiem wypożyczenia podręczników jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

oraz ucznia oświadczenia informującego, że zapoznali się z regulaminem i zobowiązują się go 

przestrzegać oraz biorą odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki. (załącznik nr 1 do 

regulaminu). 

10. Wychowawca klasy odpowiada za podpisanie przez rodziców regulaminu wypożyczania 

podręczników i  oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie 

wyznaczonym na wypożyczenie podręczników. Brak podpisu rodziców oraz zwrotu oświadczenia są 

równoznaczne z niewypożyczeniem danemu uczniowi podręczników. 

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika przez ucznia, 

Szkoła zażąda od rodziców ucznia odkupienia danej książki. 

 



 

 

 

12. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości 

użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale 

możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na polecenie wychowawcy lub bibliotekarza uczeń, 

który doprowadził do uszkodzenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjny, 

zobowiązany jest naprawić zniszczenia. 

13. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które utrudni dalsze ich wykorzystywanie, a 

usunąć skutków naruszeń nie da się (poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).  

14. Jeżeli do podręcznika dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z 

podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub 

jego odkupieniem.  

15.  W I połowie maja, w wyznaczonym przez nauczycieli bibliotekarzy terminie, wszystkie 

podręczniki zostaną obejrzane i rodzice otrzymają wstępną informację, które z książek trzeba 

będzie odkupić. 

16. Ostateczny termin oddania kompletu podręczników mija dzień przed czerwcową radą klasyfikacyjną 

tj. 10 czerwca 2019r. 

17. Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień, jeśli w terminie do dnia 

poprzedzającego radę klasyfikacyjną odbywającą się w drugim semestrze nie odda wszystkich 

podręczników. 

18. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania książek lub 

materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej. 

19. Uczeń nie będzie mógł otrzymać książek do następnej klasy lub kolejnej części podręcznika, 

jeśli nie rozliczy się z wypożyczonych podręczników.* 

20. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.  

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podstawa prawna art. 22ak ust. 2 ustawy z dn. 7 września 1991( Dz U 2016 r. poz. 1943, 1954, 1955, 1985 i 2169 oraz z 2017 poz. 60,949,1292) o systemie 

oświaty  



 

 

Art.22ak.  

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność 

zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 


