
d. ZASADY WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW 

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie 

i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.  

2. Podręczniki i materiały edukacyjne udostępnia biblioteka szkolna na podstawie 

imiennej listy uczniów w obecności wychowawcy klasy. 

3. Rodzic/ prawny opiekun ucznia wraz z uczniem  ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych  podręczników   

i  materiałów  edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

4. Wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami lub zniszczeniem np. obłożyć w okładkę, przechowywać 

i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane i zwracane w dniu i w godzinach 

uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. 

6. Osoby wypożyczające  podręczniki są zobowiązane  zwrócić je przy odbiorze 

następnego podręcznika w dobrym (niezniszczonym) stanie, możliwym do dalszego 

użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, bez zapisów – notatek w nim itp.). 

7. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania, osoba wypożyczająca 

zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu podręcznika, (do biblioteki szkolnej) 

najpóźniej w dniu przerwania nauki. 

8. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

9. Wraz z upływem terminu zwrotu (wyznaczonym przez wychowawcę) uczeń powinien 

uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć 

w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do 

biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki. 

10.  Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest 

równoznaczne z ich zagubieniem. 

11.  W przypadku nie zwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego, rodzic/ opiekun prawny ucznia,  zobowiązany jest 

do odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go do 

biblioteki lub sekretariatu w terminie nie później niż do 30 czerwca 

każdego roku. 

12.  Szczegółowe Zasady wypożyczania i korzystania z podręczników i materiałów 

edukacyjnych, dostępne są w bibliotece szkolnej  oraz na stronie internetowej szkoły. 

  

 


