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Szkolny  regulamin korzystania z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim 

 

 

W celu zapewnienia co najmniej trzy letniego okresu używania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w szkole podstawowej określa się szczegółowe warunki korzystania z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej  nr 4 w 

Pruszczu Gdańskim.  

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o : 

a) szkole należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową nr 4 w Pruszczu 

Gdańskim,  

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – 

ujętego w księdze uczniów 

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, 

d) podręcznikach  - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne 

wpisane do szkolnego zestawu podręczników  

e) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, odpowiedzialnego za 

klasę i pełniącego rolę wychowawcy 

f) bibliotekarzu – należy przez to rozumieć nauczyciela odpowiedzialnego za 

wypożyczanie podręczników  

g) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora  Szkoły Podstawowej  nr 4 w 

Pruszczu Gdańskim. 
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Rozdział 2 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

1. Podręczniki są wypożyczane uczniom  Szkoły Podstawowej  nr 4 w Pruszczu 

Gdańskim na okres dłuższy niż rok szkolny.  

2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica/ prawnego 

opiekuna. 

3. Za ustalenie woli rodziców o której mowa w pkt. 2 odpowiada wychowawca. 

4. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone podpisem 

jednego z rodziców. 

5. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w 

zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją 

bibliotekarzowi. 

6. Bibliotekarz przekazuje, podręczniki i materiały ćwiczeniowe wychowawcy a ten 

rodzicom / opiekunom prawnym. 

7. Podręczniki są wypożyczane w terminie uzgodnionych pomiędzy  bibliotekarzem a 

wychowawcą w nagłych wypadkach. 

8. W przypadku  zmiany składu osobowego danej  klasy, lista uczniów o której mowa w 

ust. 8, jest aktualizowana przez wychowawcę. 

 

Rozdział 3 

OBOWIĄZKI UCZNIA I RODZICA ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZANIEM 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, 

a także do zachowania troski o ich walor użytkowy  

i estetyczny, oraz chronienie ich przed zniszczeniem( obłożenie podręcznika) i 

zagubieniem. 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany poinformować wychowawcę, a ten poinformować bibliotekarza 

szkolnego. 

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika, rodzice są zobowiązani do 

zakupu nowego. 

4. Jeśli do podręcznika dołączone były płyty CD/DVD, mapy plansze, itd. Należy je 

zwrócić wraz z podręcznikiem.  
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Rozdział 4 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI 

 

1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia: 

a) zakończenia pracy z danym podręcznikiem  

b) wykreślenia ucznia z księgi uczniów. 

2. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca uzgadnia  

z bibliotekarzem termin zwrotu podręczników. 

3. Poza terminem o którym mowa w ust. 2 bibliotekarz wyznacza ostateczny termin 

zwrotu podręczników. 

4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin      

     określając stopień jego zużycia. 

5. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego , sprawdzającego lub 

poprawkowego mogą używać podręcznik konkretnego przedmiotu do końca danego 

roku szkolnego. 

 

Rozdział 5 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego 

 

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, 

poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich 

wykorzystywanie. 

2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik który, doprowadził do uszkodzenia materiałów 

bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić. 

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub 

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie lub zagubienie kartek 

oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkowa podręcznika lub 

materiałów  edukacyjnych i umożliwiają pełne z nich korzystanie.  

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia do biblioteki  rodzic/  
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prawny opiekun będzie zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych .Szkoła może żądać od rodziców uczniów:  

a) odkupienia i oddania nowego podręcznika (dotyczy podręczników dostępnych w 

sprzedaży) lub 

b) zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

5. Wartość nieoddanych lub zniszczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

jest określana przez Dyrektora szkoły na podstawie aktualnych kosztów zakupu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

Wpłaty dokonuje rodzic na rachunek SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim  

Nr rachunku 02 8335 0003 0121 1768 2000 0040 

(w treści przelewu wpisać zwrot za podręcznik  imię nazwisko klasa…….) 

Dowód wpłaty dostarczyć do biblioteki szkolnej.  

 

Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie i rodzice  zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępnienia uczniom i rodzica niniejszego 

Regulaminu na każde ich życzenie.  

3. Sprawy sporne między nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki 

rozstrzyga Dyrektor Szkoły.  

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim 


