
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 1/2014/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania 

przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

Regulamin przyjmowania, wypożyczania i udostępniania  

bezpłatnych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

Publicznego Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim.  

 

 

1. Regulamin przyjmowania, wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników oraz 

materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim jest 

integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
 

2. Darmowe podręczniki przyjmowane są do biblioteki szkolnej na podstawie Protokołu odbioru 

podręczników spisanego w dniu ich otrzymania (zał. nr 1). 
 

3. Podręczniki wprowadza się do księgi inwentarzowej zbiorów bibliotecznych według zasad 

ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych. 
 

4. Do ewidencjonowania darmowych podręczników prowadzona jest odrębna księga inwentarzowa 

zbiorów bibliotecznych, rozpoczynająca się od numeru 1P. 
 

5. Materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu przyjmowane są do biblioteki szkolnej na 

podstawie Protokołu odbioru materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu (zał. nr 2). 
 

6. Podręczniki gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem 

rocznikom na okres danego roku szkolnego.  

7. Biblioteka wypożycza podręczniki wychowawcy klasy na podstawie Protokołu wydania z 

biblioteki szkolnej darmowych podręczników (zał. nr 3). 

8.Wychowawca klasy rozdaje podręczniki uczniom według otrzymanej od bibliotekarza imiennej 

listy uczniów i numerów inwentarzowych podręczników (Protokół przekazania uczniom 

darmowych podręczników) (zał. nr 4). 

9. Podpisany przez rodziców uczniów protokół wychowawca zwraca do biblioteki szkolnej. 

10. Materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu otrzymuje wychowawca klasy na podstawie 

Protokołu wydania z biblioteki szkolnej materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu (zał. nr 

5). 

11. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność uczniów po pisemnym poświadczeniu przez 

rodziców ich odbioru na Protokole przekazania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku 

zwrotu (zał. nr 6). 

12. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do 

zwrotu podręczników.  

13. Podręczniki są wypożyczane, po zapoznaniu się uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem 

oraz podpisaniu przez rodziców Oświadczenia będącego zobowiązaniem przestrzegania jego zasad 

(zał. nr 7). 



14. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.  
 

15. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej. 

W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i 

zagubieniem.  

16. W przypadku zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i 

grzbietu oraz popisanie książki) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest 

poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.  

17. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia: 

a) zakończenia pracy z danym podręcznikiem; 

b) wykreślenia ucznia z księgi uczniów. 

18. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z 

nauczycielem bibliotekarzem, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.  

19. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich 

zagubieniem.  

20. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są 

zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Przepis ten nie ma zastosowania, w 

przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.  

21. Inwentaryzacja darmowych podręczników odbywa się na koniec roku szkolnego po ich 

odbiorze od użytkowników. 

22. Sprawozdanie zgodnie z Protokołem kontroli zbiorów bibliotecznych przedstawiane jest 

dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 01 lipca każdego roku szkolnego, celem uzupełnienia 

zasobów (zał. nr 8). 

 

 

 


