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REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA 
PODRĘCZNIKÓW(MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM ZESPOŁU 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11 W KRAKOWIE 

 

1. Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 11 w Krakowie.  

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne). 

3. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej wraz z wychowawcą podczas zajęć 

edukacyjnych i wypożyczają komplety podręczników. 

4. Po otrzymaniu wypożyczonych podręczników rodzic/uczeń sprawdza ich stan. 

W przypadku uszkodzeń/zniszczeń jak najszybciej zgłasza ten fakt bibliotekarzowi. 

5. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza, uczniowie 

przychodzą wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych i rozliczają się 

z wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych). 

6. Podręczniki (materiały edukacyjne) są wypożyczane na okres nie dłuższy niż 

10 miesięcy. Należy je zwrócić najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.  

7. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (tj. płyty CD, tablice) stanowi jego integralną 

część i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym. 

8. Uczniowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki (materiały edukacyjne), 

tj. oprawianie podręcznika, niepisanie wewnątrz książki. 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiałów edukacyjnych) 

przez ucznia dyrektor szkoły zażąda od rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

poniesienia kosztów związanych z zamówieniem nowych podręczników. Lista 

podręczników dostępna jest na stronie szkoły. 

10. Za egzemplarz zniszczony uważa się taki, z którego nie może korzystać następny 

uczeń (nieczytelne strony, zamoczenie, wyrwane kartki, porysowane lub popisane, 

poplamione, powycinane strony, inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość 

użytkową i uniemożliwiają pełne korzystanie z podręcznika/materiału edukacyjnego). 

11. Jeśli uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest 

do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników 

(materiałów edukacyjnych). 

12. Uczniowie, którzy nie będą w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników, 

są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 
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13. W przypadku nierozliczenia się w terminie ze zwrotu wypożyczonych podręczników 

i materiałów edukacyjnych, uczeń nie otrzyma odpowiedników podręczników 

w nowym roku szkolnym, do chwili rozliczenia się z biblioteką szkolną. Należy wziąć 

pod uwagę fakt, że podręczniki (materiały edukacyjne) powinny trafić do rąk 

młodszych uczniów, którzy w takiej sytuacji muszą oczekiwać na ich zwrócenie. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem 

wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) 

i do podpisania oświadczenia dotyczącego tych podręczników.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022. 

 


