
Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów 

edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Krakowie. 

1. Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki/materiały 

edukacyjne na okres danego roku szkolnego. 

2. Podstawą wypożyczenia jest zapoznanie się przez rodzica ucznia                  

z obowiązującym regulaminem, oraz potwierdzenie podpisem akceptacji 

jego postanowień. 

3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada 

wychowawca klasy oraz bibliotekarz. 

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później jak do 14 dnia od 

rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten 

może ulec wydłużeniu. 

5. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie,              

w trakcie roku szkolnego. 

6. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane  

w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-

bibliotekarzem a wychowawcą klasy 

7. Wychowawca jest odpowiedzialny za przekazanie uczniom kompletów 

podręczników otrzymanych od nauczyciela - bibliotekarza                           

w odpowiedniej dla danej klasy ilości. 

8. Wychowawca klasy sporządza imienną listę uczniów zawierającą numery 

wypożyczonych podręczników potwierdzonych podpisem ucznia. Kopię 

listy przekazuje do biblioteki szkolnej. 

9. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, 

dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez 

nauczyciela - bibliotekarza, do wiadomości wychowawcy.  

10. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, 

nauczyciel - bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając 

stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może  

współpracować z wychowawcą klasy. 

11. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych, bądź ich 

zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, uczeń zobowiązany jest do 

odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika/materiału 

edukacyjnego wg stawek dotacji na ucznia w danym roku szkolnym na 

konto wskazane przez dyrekcję szkoły.  

12. W sytuacji gdy uczeń opuszcza szkołę w trakcie trwającego roku 

szkolnego i przechodzi do innej placówki rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek zwrócić pobrane podręczniki szkolne i materiały edukacyjne. 

 

 



Zwroty podręczników szkolnych w okresie epidemii. 

1. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone 

przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza  dni,     

w celu uniknięcia grupowania się osób. 

2. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych 

książek (pomieszczenie, pudła, wyznaczone regały, itp.). 

3. Osoby dokonujące zwrotu książek powinny pamiętać, aby podręczniki 

zapakowane były w reklamówkach.  Należy opisać na zewnątrz: imię, 

nazwisko ucznia oraz klasę.  

4. Zwrot potwierdzany jest podpisem zwracającego (własnym długopisem)  

na liście udostępnionej przez nauczyciela – wychowawcę. 

5. Podręczniki są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela 

bibliotekarza w określonym pomieszczeniu w celu odbycia kwarantanny. 

6. Po odbyciu kwarantanny podręczniki zostają posortowane i przeniesione 

do pomieszczenia biblioteki szkolnej. 

 


