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 Zespół Szkół w Krzywczy nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały 

edukacyjne) mające postać papierową i  elektroniczną. 

 Zespół Szkół w Krzywczy  przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku 

zwrotu.  

 Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za 

prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i 

podpisanej przez wychowawcę klasy. 

 Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a 

wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 

 Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do dnia końca września 

danego roku szkolnego. 

 Wypożyczenie i zwrot podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie 

danego roku szkolnego. 

 Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu oświadczenia przez 

rodzica w sprawie użyczenia darmowych podręczników szkolnych, które na czas 

wypożyczenia podręczników jest przechowywane w bibliotece szkolnej. 

 Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel 

wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej. 

     Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie łatwo zdejmowaną 

okładką, niepisanie wewnątrz). 

 W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego 

zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów 

zakupu nowego podręcznika. 

     Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników 

(materiałów edukacyjnych). 

 W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 

podręczników (materiałów edukacyjnych). 

 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do 

biblioteki szkolnej.  

 Zwrot następuję nie później niż 2 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym. 

  



Oświadczenie 

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………. 

- uczeń kl. ………………….  Zespołu Szkół w Krzywczy otrzymał komplet podręczników, 

materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych potrzebnych w bieżącym roku szkolnym. 

Zapoznałem/zapoznałam się ze Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych podręczników 

lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w  Krzywczy i akceptuję jego treść. Biorę na 

siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone podręczniki będące własnością 

biblioteki szkolnej. 

                                                                                                                        

…………………………………………………….. 

                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 


