
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW 
 ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI           
W MIKOŁOWIE 

 
 
 

1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki w postaci papierowej. 

Każdypodręcznik zawiera odrębny numer inwentarzowy przypisany uczniowi w 

danym roku szkolnym. 

2. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do materiałów ćwiczeniowych, które 

nie podlegają zwrotowi. 

3. Wypożyczane uczniom podręczniki są własnością szkoły. 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest zwrócić podręcznik z numerem inwentarzowym, który 

został mu przypisany w danym roku szkolnym. 

5. Każdy uczeń zobowiązany jest do podpisania podręcznika, który otrzymał w miejscu 

do tego przeznaczonym. 

6. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, 

nieujawnione w dniu wypożyczenia.  

7. Uczeń lub rodzic ma obowiązek poinformować nauczyciela bibliotekarza lub 

wychowawcę o uszkodzeniu wypożyczanego podręcznika, w celu wykonania 

adnotacji wewnątrz książki. 

8. W przypadku jeśli dojdzie do zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia podręcznika 

Rodzic/Opiekunprawny ucznia zobowiązany jest do odkupienia podręcznika lub 

wpłaty równowartości podręcznika na konto szkoły MBS 61 84360003 0000 0026 

7394 0001z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, oddział, za jaki podręcznik dokonano 

wpłaty. 

9. Za zniszczenie podręcznika uważa się:  

 popisanie stron i okładek; 

 podarcie stron i okładek; 

 wyrwanie stron i okładek; 

 zalanie; 

 trwałe zabrudzenie; 

 zagięcie rogów, które utrudnia lub uniemożliwia swobodne kartkowanie 

książki; 



 zniszczenie okładek książki (zagniecenia, rozdarcie rogów); 

 użycie niewłaściwych okładek, które pozostawiają klej lub trwałe uszkodzenia. 

10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obowiązkowe obłożenie, 

niepisanie wewnątrz itp.). Podręcznik należy obłożyć okładką, którą można w każdej 

chwili bezpiecznie usunąć (nie przyklejać np. klejem lub taśmą klejącą do okładek 

książki), ponadto nie przyklejać żadnych naklejek bezpośrednio na okładki 

podręcznika. 

11. Podręczniki wypożycza się na czaszajęć dydaktycznych. Należy je zwrócić  

w czerwcu danego roku szkolnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczeń przystępuje 

się do egzaminu poprawkowego. 

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

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników. 

13. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez wychowawcę i nauczyciela 

bibliotekarza, uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z 

wychowawcą w celu wypożyczenia oraz zwrotu podręczników. 

14. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/zwrotu podręczników 

są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

15. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 


