
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTEPNIANIA 

 DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 141 

im. Ks. Jana Twardowskiego w Krakowie 

 

§1 

 

1. Podręczniki do klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej są własnością 

szkoły. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z płytami CD (materiały 

edukacyjne) mające postać papierową. 

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

 

                                                              §2 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością szkoły. 

2. Uczeń jest zobowiązany do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go 

przed zniszczeniem lub utratą. 

3. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. 

4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw, sklejeń lub ewentualnej wymiany 

okładki. 

5. Wszelkie zniszczenia należy na bieżąco zgłaszać do nauczyciela – bibliotekarza. 

 

§3 

 

1. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wypożyczenia 

bezpłatnych podręczników i stosować się do niego. 

2. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły 

dziecka i zwrócić wypożyczone podręczniki. 

3. Rodzic / prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych 

podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub 

bibliotekarzowi. 

 

§4 

 

1. Uczeń zalegający ze zwrotem podręcznika nie może wypożyczyć następnej części. 

2. Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia podręczników odpowiedzialność 

finansową ponosi rodzic / prawny opiekun. Za zniszczenie uznaje się: zalanie książki, 

wyrwanie kartki, podarte kartki, rozerwanie książki, popisanie, porysowanie książki. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników (materiałów 

edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodzica / prawnego opiekuna 

ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, lub odkupienia nowego podręcznika. 

4. Decyzję o potrzebie odkupienia nowego podręcznika podejmuje nauczyciel – 

bibliotekarz. 

 

§5 

 

1. Podręczniki, opieczętowane pieczątką biblioteki szkolnej i podpisane nazwiskiem 

ucznia otrzymuje nauczyciel przedmiotu i rozdaje je uczniom wg otrzymanej                    

od bibliotekarza listy. 



2. Podręczniki wypożycza się na okres danego roku szkolnego. Ostatnią część podręcznika 

należy zwrócić w końcowym tygodniu nauki, przed zakończeniem roku szkolnego. 

3. O wypożyczeniu kolejnych części podręczników decyduje nauczyciel uczący danego 

przedmiotu. 

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony 

zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu 

podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla oddziału 

klasowego przypada jeden dodatkowy podręcznik. 

5. Jeśli uczeń rozpocznie naukę w naszej szkole w trakcie roku szkolnego, także otrzymuje 

potrzebne podręczniki. Zapasowy komplet znajduje się w bibliotece szkolnej. 

 

 
 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych 

MZ, GIS i MEN.  

 

 W pomieszczeniu biblioteki szkolnej może przebywać nie więcej niż dwóch uczniów. 

Jeden uczeń wypożyczający, a drugi oczekujący. 

 Po wejściu do biblioteki uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

 Uczniowie oczekują na książki w wyznaczonej przez nauczyciela strefie.  

 Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  

 Książki można zamówić wcześniej przez dziennik elektroniczny u nauczycieli – 

bibliotekarzy.  

 Książki zwracane przez czytelników są ponownie wypożyczane po okresowej 

kwarantannie ( 2 dni). 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 


