
 

PROCEDURA  WYPOŻYCZANIA  PODRĘCZNIKÓW 

1. Podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku i stanowią część 

księgozbioru biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza podręczniki uczniom. 

3. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego lub w terminach, wynikających  

z programu nauczania. 

4. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego lub krócej – zgodnie  

z potrzebami organizacji nauki. Co najmniej tydzień przed końcem roku szkolnego muszą 

być oddane do biblioteki. 

5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik: 

• podręczniki należy obłożyć 

• podręczniki należy podpisać: umieszczając naklejkę na obłożonym podręczniku  

lub ołówkiem na stronie tytułowej 

• dane osobowe należy usunąć przed oddaniem podręcznika 

• nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, kolorować 

• z podręcznika nie wolno wyrywać stron, zaginać i niszczyć 

• podręcznik należy chronić przed zalaniem, zanieczyszczeniem, zniszczeniem, 

zagubieniem 

• jedzenie i picie noszone jest w innej przegródce tornistra niż podręcznik 

6. Uczeń wypożyczający podręcznik zobowiązuje się do zwrócenia go w dobrym stanie.  

7. Jeżeli podręcznik zawiera płytę, stanowi ona komplet i jest wymagana przy zwrocie.  

8. Stan podręczników wpływa na ocenę semestralną i końcoworoczną z zachowania – uczeń 

otrzymuje ocenę cząstkową za poszanowanie podręczników.  

9. Kontrolę stanu podręczników przeprowadzają nauczyciele bibliotekarze na polecenie 

dyrektora szkoły. 

10. Na elementy składowe oceny stanu podręczników składają się: obłożenie książki, naklejka 

z danymi ucznia i stan ogólny podręcznika. 

11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym 

terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego. W takim 

wypadku należy odkupić podręcznik. 



12. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  

w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki szkolnej 

wszystkie wypożyczone podręczniki i książki. 

13. Podręczniki na następny rok szkolny otrzymują uczniowie, którzy rozliczyli się  

z wcześniej wypożyczonych podręczników. 

14. Szkoła przekazuje uczniom bezzwrotne materiały ćwiczeniowe zgodnie z przyznaną 

dotacją. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru materiałów 

ćwiczeniowych u wychowawcy klasy. 


