
Szczegółowe warunki korzystania  przez uczniów z podręczników i materiałów 
edukacyjnych w trzyletnim cyklu użytkowania  
w Szkole Podstawowej nr 113 we Wrocławiu 

obowiązujący od dn. 1.09.2017 r. 
 

 
1. Dyrektor szkoły dokonuje zakupu wybranych podręczników i pomocy 

dydaktycznych i przekazuje je do biblioteki szkolnej. 

2. Udostępnianie podręczników odbywa się w porozumieniu  

z wychowawcami klas. Podręczniki przekazane w użytkowanie uczniom 

są zarejestrowanie w bibliotece szkolnej na indywidualnym koncie 

czytelnika (zarówno wypożyczenie jak i zwrot).  

3. Wypożyczony podręcznik należy w wyznaczonym miejscu podpisać 

imieniem, nazwiskiem oraz podać oznaczenie klasy.  

4. Uczeń zobowiązany jest do dbałości o podręcznik, a w szczególności  

do chronienia go przed zniszczeniem, zabrudzeniem, zalaniem, 

zgubieniem. Podręcznik należy wyposażyć w okładkę ochronną. 

5. Przez zniszczenie należy rozumieć każde działanie powodujące choćby 

częściową utratę wartości udostępnionego podręcznika, jak również 

zniszczenie okładki 

 i znaków umieszczonych w książce. 

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzice 

(opiekunowie prawni) zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu 

przelewem na konto, którego numer jest dostępny w bibliotece szkolnej, 

u wicedyrektorów oraz na stronie internetowej szkoły 

(www.sp113.wroc.pl). 

7. W czerwcu każdego roku, w terminie uzgodnionym z wychowawcą, 

uczniowie mają obowiązek zwrócić podręczniki do biblioteki szkolnej. 

Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.  

8. Uczniowie odchodzący ze szkoły podczas trwania roku szkolnego oddają 

podręczniki przed opuszczeniem szkoły. 

9. Uczeń przed wypożyczeniem podręczników do następnej klasy 

zobowiązany jest rozliczyć się z podręczników z klasy poprzedniej 

Podstawa prawna:  

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 oraz  Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) 

http://www.sp113.wroc.pl/


Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 

Numer rachunku: 05 1020 5226 0000 6702 0416 1139 

 W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik (tytuł) ………… do klasy …..” imię  

i nazwisko dziecka………………., klasa……………… 

 

 


