
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

dotyczący wypożyczania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych  

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6  w Płocku 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę  

i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.  

2. Podręczniki, w tym podręczniki/materiały edukacyjne do języka obcego są 

wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego. 

3. Uczniowie klas I-III zwracają do biblioteki poszczególne części podręcznika po 

zrealizowaniu treści w danym zeszycie. 

4. W klasach I-III wypożyczanie odbywa się za pośrednictwem wychowawcy.  

Biblioteka przekazuje odpowiednią liczbę egzemplarzy wychowawcy. Wychowawca 

zgodnie z listą udostępnia je uczniom. 

5. Fakt wypożyczenia oraz znajomość Regulaminu poświadczają rodzice/opiekunowie 

dziecka. 

6. Użytkownik zobowiązany jest do należytej dbałości o wypożyczone materiały. 

Podręczniki należy zaopatrzyć w okładki. 

7. Podręczniki należy zwrócić  do biblioteki najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku 

szkolnego.  

8. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia podręcznika koszt zakupu nowego 

egzemplarza pokrywają rodzice/opiekunowie ucznia.   

9. Stopień zużycia podręczników ocenia wychowawca oraz nauczyciel - bibliotekarz. 

10. W przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów podręczniki podlegają zwrotowi  

do biblioteki szkolnej.  

11. Biblioteka szkolna przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.   

12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania.  

Podstawa prawna: 

 Ustawa o finansowaniu zadań oświaty z dnia 27.10.2019 r.  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) art. 

54 ust. 1 i 2 oraz art. 112. 

 

                                                                                                              Dyrektor Szkoły 

                                                                                                        mgr Katarzyna Fabiszewska 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

                                       

 



Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku  

w sprawie określania szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z 

bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia  podręcznika  nie 

jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika. 

2. Szkoła może zażądać od rodziców ucznia ( kl. I-III) w przypadku uszkodzenia, 

zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do kl. I- 55 zł., kl. II-III  49,50 zł. za 

komplet podręczników . W przypadku zgubienia, zniszczenia materiałów 

edukacyjnych ( ćwiczeń)  zwrotu kosztów- 49,50 zł, lub 55 zł. w przypadku 

zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do języka obcego 

nowożytnego zwrotu kosztów - 24,75 zł. ( kl. I-III) 

3.  Szkoła może zażądać od rodziców ucznia ( kl. IV-VIII) w przypadku uszkodzenia,    

zniszczenia lub niezwrócenia podręczników:  

do kl. IV-138,60 zł. , kl. V-VI- 178,20 zł, kl. VII-VIII - 247,52  za komplet 

podręczników  i do kl. IV- VIII - 24,75 zł. za materiały ćwiczeniowe  

 

            Ceny poszczególnych podręczników są dostępne na stronie internetowej              

szkoły. 

 

3. Wpłat za zniszczone lub niezwrócone podręczniki dokonuje się  na konto 

szkoły. 

Dane do przelewu : 

 Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku, ul. 1Maja 11, 09-402 Płock 

Nr konta : 20 1020 3974 0000 5102 0178 2655, w treści przelewu proszę napisać: 

zwrot za podręcznik…( podać tytuł podręcznika) 

Potwierdzenie wpłaty za zniszczony, zagubiony podręcznik należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej lub przesłać na mobidziennik do bibliotekarza 

 

 

 

       

 

                       
 


