
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

               W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45
                Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
         im. ŚW. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością szkoły
2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny 
być użytkowane przez okres 3 lat
3. Do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są 
wszyscy uczniowie szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podręczniki uczniom szkoły będą wypożyczane nieodpłatnie
5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w 
szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
6. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o ich stan 
użytkowy, zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
7. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien 
uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, a następnie 
oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich 
dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.)

8. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się 
umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, 
trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, 
wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które 
pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i 
uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

9. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 
uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili 
wypożyczenia.

10. Za  zgubiony  lub  zniszczony  podręcznik  odpowiedzialność  ponoszą rodzice.
W przypadku uszkodzenia,  zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub 
materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
a) kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego w klasie 4, 5, 6, 7  i  8 szkoły 
podstawowej 
b) kosztu podręcznika i ćwiczeń do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej i 
matematycznej w klasach I – III szkoły podstawowej

11. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi 
integralną część podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić 
wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD 
skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów 
edukacyjnych.

W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika lub braku zwrotu kosztu 
zakupu wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników obowiązujących w 
nowym roku szkolnym.
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