
Regulamin wypo�yczania i u�ytkowania podr�czników  

oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811). 

2. Rozporz�dzenie MEN – Dz.U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902. 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Podr�czniki do wszystkich obowi�zkowych zaj�ć edukacyjnych w roku szkolnym s� 

własno�ci� szkoły i wpisane zostaj� do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypo�ycza uczniom podr�czniki w formie papierowej na okres  roku 

szkolnego. 

3. Przyj�te zestawy podr�czników obowi�zuj� w szkole przez co najmniej 3 lata. 

4. Przekazywane ćwiczenia nie podlegaj� zwrotowi. 

5. Za wypo�yczanie podr�czników odpowiedzialny jest bibliotekarz. 

6. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu 

ucze� zobowi�zany jest do zwrócenia otrzymanych podr�czników. 

 

WYPO�YCZANIE I ODDAWANIE PODR�CZNIKÓW 

1. Uczniowie klas I-III wypo�yczaj� jednorazowo jedn� cz��ć podr�cznika.  

Przed wypo�yczeniem nowej cz��ci ucze� oddaje wcze�niej wypo�yczony podr�cznik.  O terminie 

wypo�yczenia  nowej cz��ci informuje wychowawca klasy.  

2. Po zako�czeniu pracy z kolejn� cz��ci� podr�cznika wychowawcy klas I-III zobowi�zani s� 

niezwłocznie dostarczyć nieu�ywan� cz��ć do biblioteki. 

3. Uczniowie klas IV-VIII wypo�yczaj� podr�czniki na cały rok szkolny i zobowi�zani s� do 



ich zwrotu w wyznaczonym terminie. 

4. Doł�czone do podr�czników płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowi� integraln� cz��ć 

podr�czników i równie� podlegaj� zwrotowi. 

5. Wypo�yczanie podr�czników oraz przekazanie ćwicze� odbywa si� w wyznaczonym przez 

bibliotekarza terminie (do połowy wrze�nia). 

6. Uczniowie nieobecni w dniu wypo�yczania podr�czników b�d� zobowi�zani do 

indywidualnego zgłoszenia si� do biblioteki po ich odbiór. 

7. Po wypo�yczeniu zestawu podr�czników uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie 

zobowi�zani s� do ich obejrzenia i zgłoszenia bibliotekarzowi ewentualnych uszkodze�. Po 

otrzymaniu zgłoszenia bibliotekarz umieszcza stosown� adnotacj� w podr�czniku. Termin 

zgłaszania usterek mija dwa dni po otrzymaniu podr�czników. 

8. W klasie I warunkiem wypo�yczenia podr�czników jest podpisanie przez rodzica/prawnego 

opiekuna o�wiadczenia informuj�cego, �e zapoznał si� z regulaminem i zobowi�zuje si� go 

przestrzegać oraz bierze odpowiedzialno�ć za wypo�yczone podr�czniki. 

9. W klasach II-VIII warunkiem wypo�yczenia podr�czników jest podpisanie przez 

rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia o�wiadczenia informuj�cego, �e zapoznali si�  

z regulaminem i zobowi�zuj� si� go przestrzegać oraz bior� odpowiedzialno�ć za wypo�yczone 

podr�czniki. 

10. Wychowawca klasy odpowiada za dostarczenie do biblioteki podpisanych o�wiadcze� do 

biblioteki najpó�niej w dniu odbierania podr�czników dla danej klasy.  

11. Brak wypełnionych o�wiadcze� jest równoznaczne z niewypo�yczeniem uczniowi 

podr�czników. 

12. Oddanie podr�czników odbywa si� w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie (dzie� 

przed rad� klasyfikacyjn�). Nieoddanie podr�czników skutkuje brakiem mo�liwo�ci wypo�yczenia 

podr�czników na nowy rok szkolny. 

13. W przypadku nieoddania podr�czników w wyznaczonym terminie, ucze� mo�e mieć 



obni�on� ocen� zachowania. 

14. Za dopilnowanie terminów oddawania podr�czników odpowiedzialni s�: ucze�, rodzic, 

wychowawca. 

15. W maju bibliotekarz w obecno�ci wychowawcy klasy lub innego nauczyciela dokonuje 

wst�pnej oceny stanu podr�czników i okre�la stopie� uszkodze�, a wychowawca informuje  

o uszkodzeniach rodziców. 

 

USZKODZENIA/ ZNISZCZENIA 

1. Przez uszkodzenie podr�cznika rozumie si� działanie, które powoduje pomniejszenie jego 

warto�ci u�ytkowej (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale skutki 

tego działania mo�na usun�ć lub  naprawić. 

2. Na polecenie wychowawcy lub bibliotekarza, ucze�, który doprowadził do uszkodzenia 

podr�cznika, zobowi�zany jest go naprawić lub odkupić. 

3. Przez zniszczenie podr�cznika rozumie si� działanie, które powoduje pomniejszenie jego 

warto�ci (np. zalanie, trwałe zabrudzenie, podarcie, popisanie, poplamienie, wyrwanie stron, 

zagubienie kartek, znaczne wady fizyczne), ale skutków tego działania nie da si� usun�ć. 

4. Na polecenie wychowawcy lub bibliotekarza, ucze�, który doprowadził do zniszczenia 

podr�cznika, zobowi�zany jest go odkupić. 

5. Je�eli do podr�cznika była doł�czona płyta CD/DVD, mapy, plansze itp., nale�y je zwrócić 

wraz z podr�cznikiem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ww. rzeczy konieczne jest 

odkupienie podr�cznika. 

6. W przypadku zagubienia ksi��ki, ucze� zobowi�zany jest odkupić podr�cznik. 

 

ZABEZPIECZANIE PODR�CZNIKA 

1. Ucze� zobowi�zany jest do dbania o podr�czniki oraz oprawienia ich w okładki, które 

mo�na zdj�ć.  



2. Do podr�cznika nie mo�na nic przyklejać. 

3. Ucze� zobowi�zany jest zabezpieczyć rogi ksi��ek. 

 

POSTANOWIENIA KO�COWE 

1. Uczniowie, rodzice, wychowawcy zobowi�zani s� do zapoznania si� z niniejszym 

regulaminem. 

2. Sprawy sporne dotycz�ce podr�czników mi�dzy wychowawcami, bibliotekarzami  

i rodzicami  rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

3. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 

4. Decyzje nie uj�te w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

5. Regulamin wchodzi w �ycie z dniem 02.09.2019r. 

 


