
Regulamin wypożyczania i udostępniania  

podręczników (materiałów edukacyjnych)  

uczniom klas piątych 

Szkoły Podstawowej nr 96 im. I. Kosmowskiej w Warszawie   

w roku szkolnym 2016/2017 

  
1. Podręczniki dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 96  

im. I. Kosmowskiej w Warszawie są własnością ww. Szkoły. 

 

2.  Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) 

mające postać papierową. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (tzw. druk 

towarzyszący) jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi.  

3.  Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  
 

4. O terminach wypożyczeń i zwrotach użytkowanych wcześniej podręczników 

(materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel danego przedmiotu.  

 

5. Uczniowie dokonują wypożyczenia określonych podręczników wyłącznie w 

obecności nauczyciela danego przedmiotu. 

 

6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru 

podręczników (materiałów edukacyjnych) i materiałów ćwiczeniowych w 

terminie zebrania wychowawcy z rodzicami Poświadczenie rodzica umożliwia 

uczniowi nieograniczone (w szkole i w domu) dysponowanie przydzielonymi 

podręcznikami (materiałami edukacyjnymi) w czasie rocznych zajęć 

dydaktycznych. 

 

7. Uczeń zobowiązany jest do dbania i szanowania podręczników, na bieżąco 

informowania nauczycieli o ewentualnych uszkodzeniach. W wypożyczonych 

podręcznikach nie wolno pisać, rysować ani w jakikolwiek inny sposób 

niszczyć. Należy chronić je przed zabrudzeniem, zalaniem. Podręczniki należy 

podpisać zgodnie z poleceniem nauczyciela przedmiotu. 

 

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia,  zagubienia lub niezwrócenia 

podręcznika (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, rodzic zobligowany jest 

do uregulowania straty tj. zwrotu kosztu zakupu podręcznika (materiałów 

edukacyjnych) lub kosztu podręcznika (materiałów edukacyjnych).  

 

9. W przypadku zagubienia podręcznika (materiałów edukacyjnych) uczeń może 

skorzystać z dodatkowego kompletu (którym dysponuje biblioteka szkolna)  do 

czasu zakupienia przez szkołę i przekazania uczniowi nowego podręcznika 

(materiałów edukacyjnych).  



 

10. Jeżeli uczeń zmienia placówkę edukacyjną w czasie trwania roku szkolnego, 

musi rozliczyć się z zobowiązań wobec biblioteki szkolnej tj. zwrócić 

wypożyczone podręczniki (materiały edukacyjne) będące własnością SP96.  

 

11. Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych każdy uczeń klasy piątej  

zobligowany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników. Termin ustala 

nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z bibliotekarzem.  

 

12. Podczas zwrotu podręcznika nauczyciele przedmiotu  i bibliotekarz 

dokonują oceny stopnia jego zużycia.  

 

13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły 

 

 
 

Podstawa prawna 
 

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811). 

 
 

 

 

 

 


