
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie  

1. Zestawy podręczników do klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum stanowią 

własność Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręcznik/materiały edukacyjne mające postać 

papierową na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

3. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez obowiązku zwrotu. 

4. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością szkoły. 

5. Udostępnianą książkę należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

6. Przez cały okres użytkowania podręcznika, uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie 

książki. 

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

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

podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym. 

9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia (pomazania, rozerwania itp.) lub niezwrócenia  

do biblioteki szkolnej podręcznika/materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków 

dotacji, rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu podręczników oraz zwrotu kosztu 

zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych. Koszt zwrotu za podręczniki ustalany jest 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w danym roku. Informacja o tych kosztach będzie 

przekazywana rodzicom uczniów, którzy zniszczyli lub zgubili podręczniki/materiały 

edukacyjne. Zniszczony elementarz jest ubytkowany, nie jest zwracany uczniom/rodzicom. 

10. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz. 

11. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się 

również do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych. 

12. Uczeń, którego nie będzie w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręcznika zgłasza 

się indywidualnie do biblioteki szkolnej. 

13. Kolejną część podręcznika uczeń będzie mógł wypożyczyć jeżeli zwróci poprzednią. 

14. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zwraca  

do biblioteki szkolnej wypożyczone podręczniki / materiały edukacyjne. 

15. Jeżeli w danym roku szkolnym liczba oddziałów klasowych zwiększy się, wtedy 

wychowawcy klas losują, która klasa otrzyma nowy zestaw podręczników. 

16. Rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi procedurami 

wypożyczania bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2015r. 


