
Regulamin wypożyczania darmowych podręczników                           

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach 

(w czasie pandemii) 

 

1. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz 

na podstawie imiennej listy uczniów, zgodnie z wpisem                                       

w dzienniku lekcyjnym. 

2. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny (kolejny) numer 

podręcznika. 

3. Podręczniki można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 10 

miesięcy- dany rok szkolny (poszczególne części podręcznika 

MEN będą zwracane systematycznie po skończonym czasie ich 

użytkowania). 

4.  Uczniowie klas I – III wypożyczają podręczniki przychodząc do 

biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą , podczas 

zajęć edukacyjnych (w czasie pandemii z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i zgodnie z regulaminem biblioteki) 

5. Uczniowie klas IV – VIII wypożyczają podręczniki , 

przychodząc do biblioteki szkolnej w grupach, podczas zajęć 

edukacyjnych (w czasie pandemii z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i zgodnie z regulaminem biblioteki) 

6. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/ 

oddawania podręczników, są zobowiązani do indywidualnego 

zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

7. Na 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego podręczniki wraz  

z dodatkowym wyposażeniem  (płyty, mapy, plansze itp.), muszą 

być zwrócone do biblioteki szkolnej w stanie dobrym, 

niezniszczonym. 

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła  

będzie wymagać od rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia 

zwrotu kosztów zakupu podręcznika wg. cennika ustalonego 



przez MEN i wydawców lub odkupienia indywidualnie 

podręcznika. 

9. Rodzice/ prawni opiekunowie/ zapoznają się z regulaminem 

udostępniania i korzystania z darmowych podręczników               

i potwierdzają  ten fakt swoim podpisem. 

10.         W przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do      

innej szkoły, wszystkie wypożyczone podręczniki podlegają 

zwrotowi do biblioteki szkolnej. 

11. Uczniowie są zobowiązani do: 

a) używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) troski o jego walory użytkowe i estetyczne min. przez jego 

obłożenie 

c) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, 

kredką, flamastrem itp. 

d) dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. 

pracy domowej), musi być on jednak wymazany przed 

oddaniem  podręcznika do biblioteki szkolnej 

12.      Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy                                                                        

roczniki uczniów.  

 

 


