
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

 których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN 

 w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie  

 
 
Zasady wypożyczenia 

1. Na początku roku szkolnego każdy uczeń pobiera podręczniki lub materiały edukacyjne  

z biblioteki szkolnej, ma również obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu  wypożyczania. 

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed 

końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie. 

3.  Uczniów kl. VIII obowiązuje karta obiegowa, z której należy się rozliczyć indywidualnie.  

 

Zmiana szkoły przez ucznia 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 53 

 w Warszawie, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki do biblioteki i rozliczyć się kartą 

obiegową.  

2. Uczeń kl. I - III otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje do wychowawcy lub 

biblioteki.  

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed 

zniszczeniem. 

2. Uczeń ma prawo na bieżąco dokonywać drobnych napraw. 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, notatek, wyrywania stron w podręcznikach. 

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika 

1. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, 

wyrwanie i zagubienie kartek uniemożliwiające jego dalsze wykorzystywanie. 

2.  Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia 

materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika. 

3. Rodzic Ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie 

lub zagubienie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła ma 

prawo zażądać zakupienia nowych podręczników. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  

i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i Rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.  

Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.  
 


