
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA  
DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU  

1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające 

postać papierową.  

2. Wypożyczane uczniom podręczniki są własnością Szkoły.  

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez 

ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu 

kosztów zakupu podręczników (dotyczy tylko podręczników zakupionych z dotacji 

MEN*).  

4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły 

dziecka.  

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników (materiałów edukacyjnych).  

6. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą 

oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).  

7. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.  

8. Płyta CD dołączona do podręcznika jest jej integralną częścią  i również podlega 

zwrotowi. Brak płyty skutkuje zwróceniem kosztów całego podręcznika. 

9. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, 

a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  

10. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością Szkoły.  

11. Uczeń zobowiązany jest do podpisania podręczników imieniem i nazwiskiem 

w wyznaczonym miejscu, przechowywania w okładce, chronienia przed zniszczeniem  

lub utratą.  

12. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.  

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

14. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny 

opiekun dziecka.  

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

16. Rodzic/prawny opiekun podpisuje zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

zobowiązując się do jego stosowania. 

 

Z REGULAMINEM ZAPOZNANI ZOSTANĄ RÓWNIEŻ UCZNIOWIE. 

 

* Podstawa Prawna:  

 Art.64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

światowych Dz. U. z 2017., poz. 2203).  

 Ustawa z dn. 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 691).  

 


