
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW      

       ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH                                                                   

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. 

Są one własnością szkoły. 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 

 wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową , 

 zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, 

 przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część  

podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz  

z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD może skutkować 

koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. 

4. Podręczniki,  materiały  edukacyjne,  materiały  ćwiczeniowe   przekazane   szkole 

w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane  szkole  w  ramach  dotacji winny być 

użytkowane przez minimum 3 lata. 

6. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły. 

7. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 

8. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej 

do 10 września danego roku szkolnego. 

9. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 20 czerwca. 

10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru. 

11. Obowiązkiem rodziców jest, aby przed wypożyczeniem  sprawdzili  stan  podręcznika  

lub materiałów  edukacyjnych,  a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 



12. W przypadku rezygnacji z nauki w Zespole Szkół wychowawca ma prawo zażądać zwrotu 

wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

13. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książek 

przed zniszczeniem. Podręczniki powinny być obłożone. 

14. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw. 

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

16. 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. 

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

materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika. 

18. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 

19. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, 

szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

20. Wychowawcy oddziałów zapoznają z regulaminem uczniów i rodziców. 

21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą  

 

 

 


