
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 

przekazanych przez MEN oraz podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych ze środków  dotacji 

celowej w Zespole Szkół Publicznych im. S. Wyspiańskiego w Rymanowie 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są własnością organu 

prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła nieodpłatnie : 

 wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, 

 zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać 

elektroniczną, 

 przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu. 

3. Zestawy dla każdego ucznia, składające się z podręczników i innych materiałów 

edukacyjnych , ewidencjonuje i wypożycza nauczyciel bibliotekarz. 

4. Potwierdzenie odbioru w/w zestawów, wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, kwitują rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, którzy wraz z podpisaniem 

zobowiązania ponoszą pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez dziecko. 

5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego  (dla 

klas SP w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy). 

Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 

6. Uczniowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki szkolnej 

w terminie ustalonym przez szkołę, w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego 

użytkowania ( bez widocznych zabrudzeń, uszkodzeń, odręcznych notatek itp.) 

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego rodzic (opiekun prawny) ucznia jest zobowiązany kupić nowy podręcznik. 

8. Dołączone do podręczników materiały typu: płyta CD, DVD, mapy itp. stanowią integralną 

część podręczników i należy je zwrócić w komplecie. Niezwrócenie dołączonych materiałów 

skutkuje zwrotem kosztów nowego podręcznika. 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice (opiekunowie 

prawni) są zobowiązani zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe we własnym 

zakresie. Biblioteka nie posiada żadnych dodatkowych egzemplarzy. 

10. W sytuacji, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wszystkie 

wypożyczone podręczniki oraz materiały edukacyjne oddaje niezwłocznie do biblioteki 

szkolnej. 

11. Sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół 

Publicznych. 


