
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów

edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 27 w Zielonej Górze 

w roku szkolnym 2019/2020

1.  Podręczniki są własnością szkoły.

2. Szkoła  Podstawowa  nieodpłatnie  wypożycza  uczniom  podręczniki

(materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła  Podstawowa  przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez

obowiązku zwrotu. 

4. Rodzice/uczniowie zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia

dyrektor szkoły zażąda od jego rodziców odkupienia egzemplarza. 

6. W przypadku,  zniszczenia  lub  zagubienia  podręczników (materiałów

edukacyjnych)  przez  ucznia,  zanim  odkupiony  zostanie  nowy

podręcznik,  uczeń  może  skorzystać  z  dodatkowego  kompletu

podręczników,  dodatkowy  egzemplarz znajduje  się  w  bibliotece

szkolnej. 

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

szkolnego, uczeń zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej

wszystkich wypożyczonych książek i materiałów edukacyjnych.

8. Podręczniki  będą  wypożyczone  uczniom  w  pierwszym  tygodniu

września  przez  wychowawcę  w  klasie.  Uczeń  kwituje  ich  odbiór.

Rodzice  na  spotkaniach  (zebraniach)  wrześniowych  zapoznają  się  

z regulaminem wypożyczania materiałów edukacyjnych i podpisują się

na  liście.  W  przypadku  pierwszoklasistów  odbiór  książek  kwitują

rodzice. Regulamin dostępny  jest także na stronie internetowej szkoły.

9. O oddaniu  użytkowanych  podręczników  (materiałów edukacyjnych)

decyduje  nauczyciel,  jednak  nie  później  niż  tydzień  przed

zakończeniem  roku  szkolnego.  Uczniowie  przychodzą  do  biblioteki

całym zespołem klasowym wraz  z  wychowawcą  oddając  podręczniki

(materiały edukacyjne).



10. Uczniowie,  których  nie  będzie  w  szkole  w  dniu

wypożyczenia/oddania  podręczników,  będą  zobowiązani  do

indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

11. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki:

a. Podręczniki  należy  obłożyć.  Nie  wolno  używać  okładek

samoprzylepnych.  Użycie  ich  jest  jednoznaczne  z  odkupieniem

kompletu. 

b. Nie wolno pisać wewnątrz, nawet ołówkiem. 

c. Zniszczone podręczniki (materiały edukacyjne) rodzice zobowiązani

są odkupić. 

12. Uwagi! Podręczniki uczniowie otrzymują za darmo, szanujmy je

więc. Każdy egzemplarz musi służyć przez 3 lata. Uczniu, oddaj taki

podręcznik, jaki dostałeś. 

13. Uczniowie,  którzy  nie  rozliczą  się  z  podręczników,  czyli  nie

oddadzą  całego  otrzymanego  kompletu  i  nie  odkupią  zniszczonego

podręcznika lub zagubionego, będą mieli obniżoną ocenę z zachowania

na koniec roku.  – moja propozycja 
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