
Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych 
Regulamin 

zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych, 
a także warunki przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Śremie 

▪ Informacje wstępne. 
 

1. W Bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 
i inne materiały biblioteczne, które wpisywane są do ewidencji, czyli wprowadzone na stan 
biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać 
papierową, które są przeznaczone do trzyletniego okresu użytkowania przez trzy kolejne 
roczniki uczniów. 

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników/materiałów edukacyjnych, 
mających postać elektroniczną. 

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część  

podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz  z podręcznikiem 

lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu całego 

podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne 
i przeznaczone do użytku indywidualnego. 

6. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, 
zarówno w szkole, jak i w domu. 
 

▪ Zasady wypożyczania, zwroty. 

1. Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki/materiały edukacyjne na okres danego roku 
szkolnego. 

2. Podstawą wypożyczenia jest zapoznanie się przez rodzica ucznia z obowiązującym regulaminem, oraz 
potwierdzenie podpisem akceptacji jego postanowień. 

3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada bibliotekarz oraz wychowawca 
klasy. 

4. Wypożyczenia podręcznika/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie 
imiennej listy uczniów. 

5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach 
uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości  
uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych. 

6.  Wypożyczenia podręczników/materiałów edukacyjnych w klasach 1-3 SP dokonuje się za 
pośrednictwem wychowawcy klasy 

7. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później jak do 14 dnia roboczego od rozpoczęcia roku 
szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 

8. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego. 
9.  Bibliotekarz i wychowawca klasy jest odpowiedzialny za wypożyczenie uczniom książek w 

wyznaczonym terminie i dopilnowanie złożenia podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów, 
potwierdzających odbiór i zapoznanie się z Regulaminem wypożyczenia uczniom podręczników i 
materiałów edukacyjnych. 

10. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe podlegają zwrotowi (oprócz zwykłego trybu –
koniec roku szkolnego) do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, 
przeniesienia do innej szkoły oraz zdarzeń losowych. Zwrot podręczników warunkuje uzyskanie wpisu 
na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z Biblioteką szkolną 

11. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach 
określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości wychowawcy. Wychowawca 
informuje uczniów i rodziców o wyznaczonej dacie dokonania zwrotu, jednak nie później niż do 20 
czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, 

http://sp38.lublin.eu/index.php/biblioteka/regulamin-wypozyczania-uczniom-podrecznikow-oraz-materialow-edukacyjnych


sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku 
szkolnego. 

12. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych w klasach 1-3 SP dokonuje się za 
pośrednictwem wychowawcy klasy. 

13. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach IV-VIII przez 
samych uczniów najlepiej w obecności wychowawcy klasy. Dla podręcznika/materiału edukacyjnego 
ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako 
„dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, że podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie 
powodującym trudności w uczeniu się. 

14. Zwracając wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne należy zdjąć z nich okładkę ochronną, wyjąć 
wszelkie dodatkowe kartki, notatki, zapiski, wymazać wpisane ołówkiem imię i nazwisko bieżącego 
użytkownika.  

15. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do Biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje 
oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.  

16. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych, bądź ich zniszczenia lub znacznego 
uszkodzenia, rodzice/prawni opiekunowie zwracają  podręcznik/materiał edukacyjny po jego zakupieniu 
na wolnym rynku i dostarczają do szkoły w ustalonym terminie. 

17. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych, bądź ich zniszczenia lub znacznego 
uszkodzenia w ostatnim roku użytkowania podręcznika (po trzyletnim użytkowaniu) rodzice/prawni 
opiekunowie zakupują (zgodnie z regulaminem Biblioteki szkolnej) lekturę wskazaną przez 
Bibliotekarza (wartość książki nie może przekraczać wartości zagubionego lub zniszczonego 
podręcznika). 

18. Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu. 
19. Wszelka dokumentacja dotycząca wypożyczania uczniom materiałów edukacyjnych  znajduje się w 

Bibliotece szkolnej ( w tym listy z podpisami rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające 
przekazanie podręczników/materiałów edukacyjnych i zapoznanie z Regulaminem). 

20. Uczeń który nie zwrócił podręcznika lub podręczników z minionego roku szkolnego, podręczniki na 
kolejny rok szkolny otrzyma po uregulowaniu zaległości. 

▪ Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie. 

1. Korzystający z podręczników/materiałów edukacyjnych uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i 
używania zgodnie z ich przeznaczeniem, do troski o ich walor estetyczny i użytkowy, do chronienia 
przed zniszczeniem i zagubieniem. 

2. Nie należy sporządzać notatek, rysunków, zaznaczeń. 
3. Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą 

zniszczenia lub uszkodzenia książki(nie zaleca się stosowania okładek samoprzylepnych). 
4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on 

wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami. 

 

* Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które   

nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły. 

 ** Sprawy sporne pomiędzy wychowawca, bibliotekarzem, rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
 

Śrem, dnia ………………. 

 
PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW PRZEZ 

WYCHOWAWCĘ 
 

Dnia …………..przekazano p. …………….wychowawcy klasy ………………………… niżej wymienione 

podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

Lp. Podręcznik /ćwiczenia ilość 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 
 

Uwagi 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 

podpis bibliotekarza podpis wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2 

 

Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany ze Szkolnym Regulaminem 
wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom 

Zespołu Szkół Katolickich im.św.Jana Pawła II w Śremie. Znane są mi zapisy w/w regulaminie mówiące o 

odpowiedzialności materialnej w przypadku zagubienia lub zniszczenia przekazanych podręczników/ materiałów 

edukacyjnych . 

 

 

Lp. imię i nazwisko ucznia imie i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

data Czytelny podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

`8.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

 
 

*Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, 

rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne 

wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych. 

 

**Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, 

zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili 

wypożyczenia.



 


