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Warszawa, dnia 1 wrzesnia 2017 r. 

REGULAMIN 

okreslajacy korzystanie przez uczniow z bezplatnych podr^cznikow, materialow 
cwiczeniowych, materialow edukacyjnych 

Zgodnie z art. 22aj ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemic oswiaty z pozn. zm.: 
„w bibliotece szkolnej ŝ  gromadzone podreczniki, materialy edukacyjne, materialy 
cwiczeniowe i inne materialy biblioteczne; zas czynnosci zwiazane z zakupem do biblioteki 
szkolnej podr^cznikow, materialow edukacyjnych, materialow cwiczeniowych i innych 
materialow bibliotecznych oraz czynnosci zwiazane z gospodarowaniem tymi podr^cznikami 
i materialami wykonuje dyrektor szkoly". 

Ilekroc w regulaminie mowa o: 
a) szkole - nalezy przez to rozumiec Szkol? Podstawow^ nr 300 im. Wandy 

Rutkiewicz w Warszawie, 
b) bibliotece - nalezy przez to rozumiec bibliotek^ Szkoly Podstawowej nr 300 im. 

Wandy Rutkiewicz w Warszawie, 
c) uczniu - nalezy przez to rozumiec ucznia realizuj^cego obowi^zek szkolny -

uj^tego w ksi^dze uczniow Szkoly Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz 
w Warszawie, 

d) rodzicu ucznia - nalezy przez to rozumiec takze opiekuna prawnego, ' 
e) podr^cznikach - nalezy przez to rozumiec podreczniki i materialy edukacyjne, 

wpisane do szkolnego zestawu podr^cznikow, 
f) wychowawcy - nalezy przez to rozumiec nauczyciela pelni^cego zadania 

wychowawcy, 
g) bibliotekarzu - nalezy przez to rozumiec nauczycieli-bibliotekarzy pracuj^cych 

w bibliotece Szkoly Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, 
h) dyrektorze - nalezy przez to rozumiec dyrektora Szkoly Podstawowej nr 300 im. 

Wandy Rutkiewicz w Warszawie, 

1. Podreczniki znajduj^ sie w zasobach biblioteki szkolnej. 
Uwaga! Materialy edukacyjne, materialy cwiczeniowe, z ktorych uczniowie mog^ 
korzystac tylko w jednym roku szkolnym ŝ  w bibliotece ewidencjonowane 
odr^bnie (wykazy przekazania cwiczeh uczniom poszczegolnych klas - sporz^dzane 
na podstawie zestawienia liczby uczniow w danej klasie). Materialy edukacyjne, 
materialy cwiczeniowe ŝ  wydawane wychowawcom na postawie imiennej listy 
uczniow podpisanej przez wychowawcy i dostarczonej do biblioteki. 

2. Podreczniki ŝ  wypozyczane uczniom po wyrazeniu zgody rodzica na wypozyczenie 
na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie. 

3. Podreczniki ŝ  wypozyczane uczniom szkoly na okres nie dluzszy niz dany rok 
szkolny. 

4. Za ustalenie woli rodzicow (wyrazeniu zgody przez rodzica na wypozyczenie) 
odpowiada wychowawca. 

5. Wyrazenie woli rodzicow powinno bye potwierdzone podpisem jednego z rodzicow. 
6. Wychowawca sporz^dza liste uczniow danej klasy z informacj^ o woli rodzicow 

w zakresie korzystania z prawa do bezplatnych podrecznikow, a nastepnie przekazuje 
J4 bibliotekarzowi. 

7. Wypozyczenia podrecznikow dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy 
uczniow, sporz^dzonej i podpisanej przez wychowawce klasy. 



8. Podreczniki wypozyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiydzy 
bibliotekarzem a wychowawcy. 

9. W sytuacji zmiany skladu osobowego uczniow w danej klasie lista jest aktualizowana 
przez wychowawce, ^ nastepnie przekazywana bibliotekarzowi. 

10. Uczniowie sy zobowiyzani do uzywania podrecznikow zgodnie z ich przeznaczeniem, 
do zachowania troski o ich walory uzytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed 
zniszczeniem bydz zagubieniem. 

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podrycznika uczeh lub rodzic jest 
zobowiyzany poinformowac wychowawcy. 

12. W przypadku zagubienia podrecznika, znacznego zuzycia wykraczajycego poza jego 
zwykle uzywanie, jak rowniez zniszczenia, rodzice sy zobowiyzani do oddania 
odtworzonego podrecznika, zakupu nowego podrycznika lub zwrotu kosztow zakupu 
podrecznika. . 

13. Po zakohczeniu zajec dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracajy 
podreczniki do biblioteki szkolnej. 

14. Podreczniki podlegajy zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreslenia ucznia 
z ksiegi uczniow, przeniesienia ucznia do innej szkoly lub w przypadku innych 
zdarzeh losowych. 

15. Uczniowie zwracajy podreczniki do biblioteki szkolnej nie pozniej niz w terminie 7 
dni od dnia zakohczenia pracy z danym podrecznikiem, termin ten obowiyzuje 
rowniez w sytuacjach okreslonych w pkt. 14. 

16. W przypadku zakonczenia pracy z danym podrecznikiem wychowawca/nauczyciel 
przedmiotu w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podrecznikow dla 
danej klasy. 

17. Poza terminem ustalonym w pkt. 15 bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu 
podrecznikow. - ' , -

18. Uczniowie przystepujycy do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzajycego lub 
poprawkowego mogy korzystac z podrecznikow do kohca sierpnia danego roku 
(o powyzszych egzaminach wychowawca jest zobowiyzany powiadomic 
bibliotekarza). • . , 

19. Na dwa miesiyce przed zakonczeniem roku szkolnego wychowawca zobowiyzany jest 
do sprawdzenia stanu podrecznikow. W przypadku zagubienia podrecznika, 
znacznego zuzycia wykraczajycego poza jego zwykle uzywanie, jak rowniez 
zniszczenia: a) podreczniki z ktorych bedy korzystall uczniowie w kolejnych latach 
szkolnych nalezy odkupic, b) w przypadku kiedy jest to ostatni rok uzytkowania 
podrecznika, nalezy przelac pieniydze na konto wskazane przez Szkole Podstawowy 
nr300. 

20. Podczas zwrotu podrecznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje ogledzin 
podrecznika, okreslajyc stopieh jego zuzycia. 

21. W przypadku braku zwrotu podrecznika, bibliotekarz za posrednictwem 
wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o niewywiyzaniu sie 
z obowiyzku zwrotu wypozyczonego podrecznika. 

22. W sytuacji, gdy bibliotekarz uzna, iz zwrocony podrecznik zostal zniszczony 
w sposob wykraczajycy poza jego zwykle uzywanie, za posrednictwem wychowawcy, 
przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistnialej sytuacji i koniecznosci oddania 
odtworzonego podrecznika, zakupu nowego podrycznika lub zwrotu kosztow zakupu 
podrecznika. 

podpis Dyrektora 


