
Regulamin 

udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

objętych dotacją celową 

w Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie 

 

1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji celowej stanowią własność 

szkoły i powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat. 

 

2. Podręczniki są udostępniane uczniom na rok, natomiast materiały ćwiczeniowe uczniowie dostają  

na własność. 

 

3. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom po zapoznaniu z niniejszym regulaminem                  

i poświadczeniu podpisem rodzica bądź ucznia będącym zobowiązaniem do przestrzegania jego 

zasad. 

 

4. Podręczniki i ćwiczenia są udostępniane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem 

bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 

 

5. Wypożyczenie podręcznika podlega ewidencji bibliotecznej, natomiast odbiór materiałów 

ćwiczeniowych uczeń bądź jego rodzic (opiekun) potwierdza pisemnie. 

 

6. Podręczniki należy zwrócić najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki. Niezwrócenie wypożyczonych 

podręczników w określonym terminie jest traktowane jak ich zgubienie. W przypadku  

podręczników składających się z kilku części, zwrotu należy dokonać przed wypożyczeniem kolejnej 

części (o ile nauczyciel uczący danego przedmiotu nie zaleci inaczej). 

 

7. Uczeń bądź rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone 

uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

 

8. W przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek zwrócić wszystkie podręczniki przed wypisaniem 

z listy uczniów. Niniejszy zapis nie odnosi się do uczniów korzystających z podręczników                

z adaptacją dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

9. Uczeń ma obowiązek dbać o wypożyczony mu podręcznik, podpisać go w wyznaczonym do tego 

miejscu oraz obłożyć go. 

 



10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek notatek w podręcznikach. 

 

11. W przypadku zniszczenia bądź zgubienia podręcznika uczeń zobowiązany jest poinformować o tym 

nauczyciela bibliotekarza. Bibliotekarz w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ustala sposób 

zwrócenia kosztów bądź odkupienia danego podręcznika i informację tę przekazuje rodzicowi 

ucznia, który ponosi konsekwencje finansowe odkupienia podręcznika. Sposób postępowania,           

o którym mowa, zależy od rodzaju podręcznika. 

 

12. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz  

z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. 

 

 


