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Załącznik do zarządzenia nr  55/2022 

Dyrektora Szkoły z dnia 30 sierpnia 2022 r.  

 

Regulamin wypożyczania podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 

 

      Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom na okres trwania roku 

szkolnego (wrzesień-czerwiec). 

2. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan 

podręcznika i materiałów edukacyjnych, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie 

zgłosić wychowawcy . 

3. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub 

zniszczenia wypożyczonych podręczników.  

4. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Zabrania się dokonywania 

jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach (nie wolno w podręczniku pisać, 

zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.). 

5. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Uczeń pobiera wszystkie 

części ćwiczeń i pomocy na początku danego roku szkolnego i odpowiada za nie. 

6. Rodzic podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem, które jest 

zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu, a także podpisuje 

u  wychowawcy oświadczenie o użyczeniu podręczników, materiałów edukacyjnych, 

otrzymaniu materiałów ćwiczeniowych (załącznik nr 1).  

7. Podręczniki należy zwrócić do wychowawcy klasy po wystawieniu wszystkich ocen 

rocznych, Jeśli uczeń nie zwróci podręczników, w terminie ustalonym przez 

wychowawcę klasy, to może zostać ukarany wpisaną do dziennika lekcyjnego. 

Niezwrócenie podręczników do dnia klasyfikacji rocznej skutkuje obniżeniem oceny 

rocznej z zachowania.  

8. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych 

zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.  

9. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną 

część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz                               

z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty skutkuje 

koniecznością zwrotu całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych z płytą CD.   

10. Uczniowie przechodzący do innych szkół, nauczyciele zmieniający pracę lub 

odchodzący na emeryturę zobowiązani są do rozliczenia się z podręczników 

szkolnych - uczeń oddaje podręczniki do wychowawcy, natomiast nauczyciele oddają 

bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub do wcześniej ustalonego miejsca 
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11. Rodzice własnoręcznym podpisem oświadczają zapoznanie się z Regulaminem 

korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, a w szczególności z informacją o odpowiedzialności za zniszczenie 

bądź zagubienie podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

i  gratisów (załącznik nr 1).  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego szkoła żąda od rodziców ucznia zakupu nowego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego.   

12. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie 

określonym w niniejszym Regulaminie szkoła zobowiązuje rodziców ucznia do 

niezwłocznego zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.  

13. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 

i  stosowania się do zawartych w nim postanowień.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 

Adres: ul. Staszica 2  

05-092 Łomianki 

Tel/Fax: 22-751-56-10 

 

 

Załącznik nr 1do  

Regulaminu wypożyczania podręczników 

Oświadczenie 

 Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż mojemu dziecku zostały użyczone podręczniki, 

materiały edukacyjne, ponadto dziecko otrzymało materiały ćwiczeniowe oraz gratisy, które 

nie podlegają zwrotowi, a także oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem 

korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, a w szczególności z informacją o odpowiedzialności  za zniszczenie bądź  

zagubienie podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

 

Imię i nazwisko Rodzica  Data  Podpis Rodzica 
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