
 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I 

MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  DLA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

    § 1 

1. Regulamin przyjmowania, wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych. 

§ 2 

1. Podręczniki przyjmowane są do biblioteki szkolnej na podstawie faktury lub protokołu 

    odbioru (wzór protokołu załącznik 1) i wprowadza do księgi inwentarzowej zbiorów 

    bibliotecznych według zasad ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych. 

2. Do ewidencjonowania podręczników prowadzone są odrębne księgi inwentarzowe  

    Zaczynając od nr 1 z oznakowanie PBG. 

3. Materiały ćwiczeniowe przyjmowane są do biblioteki szkolnej na podstawie faktur  

    i wprowadzane do księgi ewidencji ilościowo – wartościowej 

4. Podręczniki po trzech latach użytkowania ulegają kasacji wskutek działania powołanej 

    Przez Dyrektora szkoły komisji kasacyjnej. 

5. Materiały ćwiczeniowe zdejmowane są ze stanu biblioteki szkolnej na podstawie  

    protokołu selekcji (wzór protokołu załącznik 2) 

 

 

§ 3 

1. Podręczniki  dla uczniów klas I-III rozdaje uczniom wychowawca według otrzymanej 

   od bibliotekarza imiennej listy z numerami inwentarzowymi podręczników. 

2. Komplety podręczników klas IV-VIII odbierają uczniowie z wychowawcą, który  

    uzupełnia imienną listę uczniów numerami podręczników. 

3. Rodzice na oświadczeniach (wzór 3) podpisem potwierdzają przyjęcie                      

odpowiedzialności za podręczniki, które wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. 

4. Zwrot podręczników następuje  przed zakończeniem roku szkolnego według  

   -ustalonego z Dyrektorem szkoły - harmonogramu 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

1. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów pobiera z biblioteki szkolnej wychowawca  

     na podstawie protokołu wydania materiałów ćwiczeniowych (wzór protokołu               

     załącznik 4) i rozdaje uczniom. 

2. Rodzice potwierdzają odbiór ćwiczeń na oświadczeniach (wzór 3 ). 

3. Oświadczenia rodziców z kompletem podpisów wychowawca dostarcza do biblioteki 

szkolnej. 

      

§ 5 

1. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki bibliotece za    

    pośrednictwem wychowawcy klasy. 

§ 6 

 

1. Bibliotekarz, wychowawca i rodzic lub prawny opiekun ucznia zwracają uwagę na stan  

    podręczników. 

2. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników, okładania ich folią 

3. Za zniszczone podręczniki uznaje się woluminy zalane, rozdarte, bez stron, popisane. 

4. W podręczniku nie wolno pisać i zaznaczać. 

5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. 

§ 7 

1. Za zgubione i zniszczone podręczniki ponosi odpowiedzialność rodzic lub prawny opiekun. 

2. Zniszczone lub zgubione podręczniki muszą zostać wymienione na nowe zakupione 

samodzielnie przez rodzica. 

4. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły na wniosek rodzica bądź prawnego opiekuna 

   może odstąpić od zwrotu podręczników. 

5. Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu podręczników. 

 

§ 8 

1. Rodzic lub prawny opiekun podpisując oświadczenie (wzór 3) zobowiązuje się do  

    stosowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku niezłożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń może korzystać z 

podręczników wyłącznie na terenie szkoły.  

 

 

 


