
Regulamin wypożyczania / udostępniania podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

w Szkole Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej 

trzech lat.  

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom na okres roku szkolnego. 

4. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom, a wychowawcy otrzymują imienną 

listę, na której rodzice / prawni opiekunowie potwierdzają przyjęcie materiałów 

ćwiczeniowych. Podpisaną listę imienną wychowawcy oddają do biblioteki.  

5. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły. 

6. Uczniowie mają obowiązek oddać wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne 

do biblioteki przed dniem zakończenia roku szkolnego. 

7. W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego należy oddać wypożyczone 

podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. 

8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach 

i materiałach edukacyjnych. Dopuszcza się jedynie używanie ołówka, pod warunkiem 

usunięcia wszelkich wpisów przed zwrotem podręczników i materiałów edukacyjnych 

do biblioteki.  

9. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania 

z podręczników i materiałów edukacyjnych. 

10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się takie działanie, 

które powoduje naruszenia, których nie można usunąć (np. wyrwanie i dekompletacja 

kartek, poplamienie, którego nie można usunąć, trwałe pobrudzenia, porysowanie, 

rozerwanie, itp.), co uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie. 

11. W razie uszkodzenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych, którego skutki możliwe 

są do naprawienia, choć powodują pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika 



lub materiału (np. drobne zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, czy luźne kartki, itp.), 

bibliotekarz może zażądać naprawienia szkody przez ucznia i / lub jego rodziców / 

prawnych opiekunów.  

12. W razie zgubienia lub zniszczenia podręcznika do języka obcego oraz podręczników 

zakupionych z dotacji rodzice / prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do zwrotu 

wartości podręcznika zgodnie z obowiązującą na rynku ceną lub odkupienia podręcznika 

i przekazania do biblioteki szkolnej. 

13. Jeśli zgubieniu lub zniszczeniu ulegną materiały ćwiczeniowe, rodzice odpowiadają 

za wyposażenie w nie dziecka i ponoszą koszt ponownego wyposażenia.  

14. Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor szkoły. 

15. Decyzje dotyczące wypożyczania lub udostępniania podręczników i materiałów 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje dyrektor 

szkoły. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 


