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Zarządzenie Nr 15/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników 

i materiałów edukacyjnych. 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz. U 2017. 59), 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  zarządza się co następuje: 

§ 1 

Ustalam regulamin biblioteki wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników 

i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

§ 2 

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni 

są wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową  

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną, 

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. 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 CD 

skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych. 

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego. 

5. Należy sprawdzić stan wypożyczonych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

6. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe 

zabezpieczenie książki przed zniszczeniem. 

7. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw. 

8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

9. Podręczniki należy zwrócić do poniedziałku w ostatnim tygodniu nauki. 

Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych 
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zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie 

się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze 

wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady 

fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika 

lub materiałów edukacyjnych. 

11. Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który 

doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest 

do naprawy podręcznika. 

12. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną 

za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika 

lub materiału edukacyjnego. 

14. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik 

lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty 

na konto szkoły. 

15. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z edukacji w szkole, 

zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. 

16. Uczniowie i rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się 

z treścią  niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim 

postanowień. 

17. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. .nr 1). 

18. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, nauczycielem bibliotekarzem 

i rodzicem  rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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zał. nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Regulaminem wypożyczania 

i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej 

nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.  

Znane mi są zapisy w w/w regulaminie mówiące o odpowiedzialności materialnej w przypadku 

zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. 

 

Lp. Nazwisko i imię rodzica Nazwisko i imię ucznia Data 
Podpis 

 

1.      
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3.      
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