
Wyciąg z REGULAMINU BIBLIOTEKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH 

Rozdział V, pkt III 

Zasady wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników 

(materiałów ćwiczeniowych) 

 

1. Podręczniki i ćwiczenia zakupione dla uczniów poszczególnych klas 

(zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej) są własnością szkoły. 

2. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole  w  ramach  dotacji  

winny być użytkowane przez  minimum 3 lata. 

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i ćwiczenia mające postać 

papierową. Są one wypożyczane na okres jednego roku szkolnego. 

4. Odbiór podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I - III kwitują podpisem 

wychowawcy klas. Uczniowie klas IV - VIII kwitują odbiór podręczników 

własnoręcznym podpisem na karcie wypożyczeń (załącznik nr 1).  

5. Rodzice uczniów klas I – III oraz uczniowie klas IV - VIII powinni w dniu 

wypożyczenia sprawdzić stan podręczników, a ewentualne uszkodzenia 

natychmiast zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi – bibliotekarzowi. 

6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Uczniowie są zobowiązani do 

przechowywania podręcznika w okładce w celu ochrony przed zniszczeniem. 

7. Każdy podręcznik obowiązkowo należy podpisać długopisem w wyznaczonym 

do tego miejscu: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny. 

8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Nie 

wolno niczego rysować. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia 

(np. pracy domowej). 

9. Zabrania się wyrywania kartek. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. 

10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych rozumie się: 

 zabrudzenie: poplamienie, porysowanie, popisanie, zamalowanie 

brzegowych kartek, korektorowanie, pofarbowanie; 

 rozerwanie, zgniecenie, nacinanie, wyrwanie i zagubienie kartek; 

 uszkodzenie okładek: zgniecenie, zabrudzenie, załamanie, częściowe 

oderwanie lub całkowite wyrwanie; 

 widoczne ślady po zalaniu jakimkolwiek płynem (w tym wodą). 

11. Za zgubione lub zniszczone podręczniki i ćwiczenia odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 



12. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który zgubił lub uszkodził podręcznik, 

uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie, zobowiązani są do zwrotu kosztu 

podręcznika lub jego odkupienia. 

13. W przypadku zagubienia podręczników i ćwiczeń przez ucznia, zanim zakupiony 

zostanie nowy podręcznik, uczeń może ewentualnie skorzystać z dodatkowego 

kompletu podręczników, jeżeli znajduje się w bibliotece szkolnej.  

14. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z nauczycielem – bibliotekarzem 

w celu oddania wszystkich wypożyczonych podręczników i ćwiczeń (najpóźniej 

w dniu przerwania nauki). W nowej szkole uczeń ponownie będzie mógł 

wypożyczyć potrzebne podręczniki i ćwiczenia. 

15. Podręczniki powinno się zwrócić najpóźniej w przedostatnim tygodniu przed 

końcem roku szkolnego.  

16. Rodzic w klasach I – III oraz uczeń w klasach IV – VIII powinien sprawdzić stan 

techniczny podręcznika i przygotować go do zwrotu: zdjąć foliową okładkę, 

wymazać wszystkie wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wyrwane 

kartki. 

17. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest 

integralną częścią podręcznika i również trzeba je zwrócić w stanie 

niezniszczonym. 

18. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy 

uczeń zgubi lub zniszczy materiały ćwiczeniowe w ciągu roku szkolnego, 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu zeszytu ćwiczeń we 

własnym zakresie. 

19. Podczas zwrotu podręczników komisja złożona z: wicedyrektora szkoły  oraz 

nauczyciela - bibliotekarza dokonuje oględzin zniszczonych podręczników, 

określając stopień ich zużycia i kwalifikując do odkupienia nowych. 

20. Wychowawca zobowiązany jest zapoznać uczniów i rodziców/opiekunów 

prawnych z regulaminem wypożyczania podręczników i ćwiczeń, a rodzic 

udokumentować ten fakt podpisem w stosownym oświadczeniu (załącznik nr 2). 

21. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 
Karta wypożyczeń podręczników 

 
Imię i nazwisko: ………………………….…………….. Klasa…………… Nr ……….. 

Lp. Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia Uwagi Data zwrotu Uwagi 

1.  J. polski      

2.  J. angielski      

3.  J. niemiecki      

4.  Matematyka      

5.  Historia      

6.  WOS      

7.  Biologia      

8.  Fizyka      

9.  Chemia      

10.  Geografia      

11.  Informatyka      

12.  EDB      

Kwituję odbiór podręczników i ćwiczeń do klasy ….... zawartych w Szkolnym Zestawie Podręczników 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach na rok szkolny 2022/2023 w liczbie ........ 

sztuk. 

Data:……………….Podpis ucznia: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a 

z zasadami wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych (Rozdział V, pkt III Regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej 

Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach). 

Znane są mi zapisy w/w punkcie mówiące o odpowiedzialności materialnej 

w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych mojemu dziecku 

podręczników i ćwiczeń. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko rodzica 

(opiekuna prawnego) 
Data Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     



 


