
Regulamin  

korzystania z bezpłatnych podręczników,     

materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią

własność Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce.

2. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały

biblioteczne.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub

zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać

elektroniczną,

2) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć

dydaktycznych w danym roku szkolnym lub udostępnia – w przypadku postaci elektronicznej.

4. Biblioteka udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom 

klas I-VIII w obecności wychowawcy.

5. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością szkoły tj. nie 

dokonuje żadnych wpisów i zaznaczeń oraz chroni je przed uszkodzeniem i zgubieniem.

6. Za uszkodzenie uznaje się: wyrwaną lub podartą kartkę, rozerwanie książki, porysowanie lub

popisanie trwałe na książce, zalanie książki napojem oraz  inne wady fizyczne, które

pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają korzystanie z niego.

7. Podręczniki należy obłożyć okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie  powodującą  zniszczenia

lub uszkodzenia podręcznika.

8. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić

wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje   koniecznością zwrotu kosztów całego

podręcznika.

9. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany  okładki.

10. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je  zwrócić  przed

zakończeniem roku szkolnego w  określonym przez dyrektora szkoły terminie. 

11. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy niezwłocznie  zwrócić

do biblioteki. 

12. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą

rodzice/opiekunowie prawni. 



13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać

od  rodzica/ opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych: 

 Wartość podręczników  lub materiałów edukacyjnych  zakupionych ze środków dotacji celowej

określa się według kosztów zakupu.

       Rodzic/ opiekun prawny  zobowiązany jest do uiszczenia w księgowości  szkoły określonej   

kwoty w ustalonym przez dyrektora szkoły terminie. 

14. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują umowę użyczenia podręczników, która jest

zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu. 


