
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANA PODRĘCZNIKÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. STANISŁAWA STASZICA W DANKOWICACH 

1. Podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej w Dankowicach  i podlegają ewidencji w księgozbiorze 

szkoły. 

2. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są uczniowie szkoły . 

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. 

4. Zwrot podręczników następuje do dnia 20 czerwca każdego roku szkolnego. 

5. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić 

bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy. 

6. Wypożyczane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem zgubieniem, szanować jako dobro wspólne. 

7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

8. Przez cały okres użytkowania podręczników wypożyczający jest zobowiązany do korzystania 

z podręcznika w okładce. 

9. Dodatkowe wyposażenie podręcznika  (np. płyty ,mapy ,plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika 

i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym. 

10. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia 

wypożyczonych podręczników. Cenę podręczników ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, poplamienia, zabrudzenia, rozerwania podręcznika 

odpowiada rodzic / opiekun ucznia. 

12. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu 

uregulowania swoich zobowiązań. 

13. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia jest on zobowiązany do zwrotu podręcznika do biblioteki w szkole 

w Dankowicach. 

14. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) wypożyczający powinien uporządkować 

podręczniki, a następnie oddać do biblioteki szkolnej, niezniszczone komplety podręczników. 

15. Rodzice uczniów wypożyczających podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem 

do stosowania zasad niniejszego regulaminu. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 maja z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawy  Dz. U. 

z 2014r. poz.811. 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

     Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem wypożyczania i udostępniania 

podręczników w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach 

i akceptuję jego treść.  Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez 

córkę/syna ……………………..…….. uczennicę /ucznia klasy ………… podręczniki 

będące własnością Szkoły Podstawowej w Dankowicach. 

 

……………………………… 
/podpis rodzica lub opiekuna/ 


