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REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW  

w SP 31 i Gimnazjum nr 6 w Rybniku 

 

1. Uczniowie otrzymują w bibliotece szkolnej podręczniki do korzystania w szkole i w domu. 

2. W skład wypożyczonego uczniowi kompletu książek do danej klasy wchodzą podręczniki i ćwiczenia 

ustalone przez nauczycieli uczących w danej klasie. 

3. Wypożyczone podręczniki i ćwiczenia należy oprawić na czas użytkowania. 

4. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręczniki są używane są w szkole przez okres 3 lat, dlatego 

wypożyczane podręczniki mogą być używane. 

5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego. Ćwiczenia uczniowie otrzymują na 

własność i nie muszą ich zwracać do biblioteki. 

6. Odbiór podręczników i ćwiczeń uczniowie potwierdzają podpisem. W klasach 1-3 SP odbiór 

potwierdza podpisem rodzic/opiekun prawny dziecka. 

7. Uczeń zobowiązany jest zwrócić otrzymany komplet podręczników do biblioteki szkolnej w 

wyznaczonym terminie. 

8. Zwrot podręczników odbywa się na koniec roku szkolnego według szczegółowego harmonogramu  

przedstawionego uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

9. Oddawane do biblioteki podręczniki powinny być nieuszkodzone (okładka i wszystkie strony w 

całości, wszystkie czyste, niepopisane, niezalane, niepoplamione, itp.) 

10. Nauczyciele przedmiotów po wystawieniu ocen rocznych przejrzą wraz z uczniami ich podręczniki 

do swojego przedmiotu i pomogą ocenić stopień zużycia tych podręczników. 

11. O stopniu zużycia/zniszczenia danego podręcznika decyduje komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, która podejmuje decyzję o ewentualnej opłacie za zniszczony podręcznik. 

12. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, o których mowa w p. 9 tego regulaminu, lub w przypadku 

niezwrócenia podręcznika: 

a) rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika na rachunek 

bankowy szkoły, 

b) istnieje możliwość odkupienia przez rodzica/opiekuna prawnego zagubionego/zniszczonego 

podręcznika pod warunkiem, że będzie to ten sam podręcznik (to samo wydawnictwo, tytuł i rok 

wydania). 

13. Zwrot/rozliczenie się z wszystkich wypożyczonych podręczników jest warunkiem otrzymania 

kompletu podręczników do klasy programowo wyższej. 
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14. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun  

prawny zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników  

i materiałów edukacyjnych. 

15. Nauczyciele wychowawcy: 

a) na lekcjach wychowawczych przedstawiają uczniom zasady zwrotu podręczników do biblioteki, 

b) informują rodziców uczniów o zasadach zwrotu książek i ewentualnych konsekwencjach ich 

braku. 

16. Podpisując odbiór podręczników akceptujesz regulamin wypożyczania podręczników i ćwiczeń. 

17. Wszelkie sprawy nieuregulowane tym dokumentem należy zgłaszać do wicedyrektora szkoły, pani 

Agnieszki Miery. 

 


