
 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW- 2020/21 

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego 

ucznia. Wyjątkiem są ofoliowane przez wydawcę pakiety zbiorcze klas I- w takiej sytuacji 

należy podręczniki podpisać imieniem nazwiskiem i klasą. 

3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na 

okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym 

wcześniej terminie. 

4. Zwrot wypożyczonych podręczników winien nastąpić do rąk wychowawcy lub nauczyciela 

bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia nie jest 

uznawane za zwrot. 

5. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku 

niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd. Wyjątek stanowi podpisanie 

podręcznika. 

6. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce. 

7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej. 

8. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. 

9. Odpowiedzialność materialna użytkownika: 

a. Każdorazowo w przypadku zagubienia podręcznika należy go odkupić. 

b. Pierwszy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie podręcznika i jest 

zobowiązany do odkupienia zniszczonych egzemplarzy lub wpłacenia kwoty ich 

rynkowej wartości w uzgodnionym terminie pod koniec roku szkolnego. 

c. Drugi użytkownik ponosi podobną odpowiedzialność wyłącznie w wypadku dużego 

zniszczenia niepozwalającego na dalsze użytkowanie. 

d. Trzeci użytkownik nie ponosi odpowiedzialności materialnej. 

Kryteria zniszczenia podręcznika: 

a. Po pierwszym roku użytkowania: zalanie, duże zabrudzenie, pleśń- w każdym 

stopniu, brak stron, strony luzem, sklejone strony, brak okładki, znaczne pogniecenie. 

b. Po drugim roku użytkowania: rodzaje zniszczeń jak wyżej, w stopniu bardzo dużym, 

niepozwalającym na korzystanie z podręcznika kolejnemu użytkownikowi 

10. Pod koniec roku uczeń opisuje stan każdego zdawanego podręcznika poprzez wklejenie po 

wewnętrznej stronie okładki  i wypełnienie poniższego szablonu: 

 

Data: TAK NIE 
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Brak stron   
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