
Regulamin udostępniania podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom
Szkoły Podstawowej Nr 398 w Warszawie

1. Podręczniki i dołączone do nich materiały edukacyjne, zwane dalej podręcznikami, 
są wprowadzone na stan biblioteki szkolnej (na 3 lata) i stanowią własność Szkoły Pod-
stawowej Nr 398 w Warszawie.

2. Szkoła nieodpłatnie udostępnia uczniom komplet podręczników oraz przekazuje 
uczniom bezzwrotne materiały ćwiczeniowe.

3. Wychowawcy klas zapoznają uczniów a na pierwszym zebraniu także rodziców/praw-
nych opiekunów, zwanych dalej rodzicami, z niniejszym regulaminem oraz uzyskują pod-
pis rodzica świadczący o akceptacji jego postanowień.

4. Komplet podręczników wypożyczany jest na indywidualne konto czytelnicze ucznia. 
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika Dyrektor Szkoły może żądać 
od rodziców zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika na wskazane konto. Szczegó-
łowe ceny podręczników są do wglądu w bibliotece szkolnej.

5. Za zniszczenie przyjmuje się uszkodzenia większe niż wynikające z normalnego użyt-
kowania, które istotnie utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z podręcznika: wyrwane 
strony, zalania, podkreślenia, uzupełnienia i napisy, których nie da się usunąć, przetrwa-
nie ciągłości książki, brak płyty/płyt CD itp.

6. Zapisu punktu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po okresie jego trzy-
letniego użytkowania.

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowią-
zany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

8. Podręczniki wypożyczane są całemu oddziałowi, który do biblioteki przychodzi z wycho-
wawcą, w ustalonym wcześniej terminie. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu 
wypożyczenia podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się 
do biblioteki szkolnej.

9. Analogicznie odbywa się zwrot pełnego kompletu podręczników, przy którym weryfiko-
wany jest ich stan. Książki zwracamy bez okładek.

10. Materiały ćwiczeniowe mogą być wydawane podobnie jak podręczniki (w obecności 
wychowawcy, całemu oddziałowi w bibliotece szkolnej) bądź pobrane przez wycho-
wawcę dla całej klasy w celu przekazania uczniom.

11. W przypadku egzaminów poprawkowych uczeń ma możliwość przedłużenia wypożycze-
nia podręcznika do danego przedmiotu na okres wakacji (nie dłużej jednak niż do 1.09 
kolejnego roku szkolnego).

12. Pobierając komplet książek należy niezwłocznie sprawdzić ich stan, wszelkie budzące 
wątpliwości uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.

13. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o komplet podręczników oraz ich obłożenie (nie-
dozwolone jest używanie okładek samoprzylepnych i innych trwałych obłożeń). Wycho-
wawcy, nauczyciele przedmiotów i nauczyciel-bibliotekarz zobowiązani są do monitoro-
wania stanu podręczników przez cały rok szkolny.

14. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych nieujęte 
w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.



Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 398 w Warszawie

1. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni oraz czytelni wraz z mediateką i stanowi-
skami komputerowymi. Nieodpłatnie mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły. Każdy uczeń SP Nr 398 automatycznie nabywa status czytelnika 
biblioteki - nie trzeba się do niej zapisywać.

2. Z biblioteki można korzystać wypożyczając tradycyjne dokumenty biblioteczne, czytać 
i przeglądać materiały na miejscu (czasopisma, księgozbiór podręczny, mediateka, mate-
riały przekazane do pracowni przedmiotowych), korzystać z multimedialnych pomocy 
edukacyjnych, korzystać z informacji i dokumentów dostępnych w Internecie.

3. Wypożyczalnia i czytelnia otwarte są naprzemiennie. Wypożyczenia w godzinach pracy 
czytelni odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.

4. Poza godzinami pracy czytelni, należy z niej korzystać pod opieką innego nauczyciela, 
który na ten czas przejmuje odpowiedzialność za pomieszczenie, sprzęty, zgromadzony 
w nim księgozbiór i inne materiały biblioteczne.

5. W bibliotece można korzystać z komputerów na zasadach określonych w odrębnym 
regulaminie.

6. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko na własne konto. Jednorazowo 
można wypożyczyć 3 książki lub materiały audiowizualne na okres 2 tygodni. W razie 
konieczności okres wypożyczenia można przedłużyć, o ile nie ma kolejki do tych pozycji.

7. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne oraz przekazuje 
materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny na zasadach określonych w odrębnym regu-
laminie.

8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Przed wypo-
życzeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i wszelkie zauważone uszko-
dzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecz-
nych, musi odkupić taką samą pozycję. Dopuszcza się odkupienie innej, wskazanej 
przez nauczyciela – bibliotekarza pozycji o wartości aktualnej antykwarycznej ceny 
pozycji zgubionej (zniszczonej).

10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwró-
cone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w terminie rokrocznie określanym 
przez Dyrektora Szkoły.

11. Na okres wakacji letnich można wypożyczyć 2 książki lub inne dokumenty, ale warun-
kiem jest wcześniejsze, terminowe rozliczenie się z biblioteką za dany rok szkolny.

12. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się 
z biblioteką.

13. Biblioteka może przyjąć dary książkowe od czytelników. Książki, powinny być zaakcepto-
wane przez nauczyciela – bibliotekarza, w bardzo dobrym stanie, wydane po 2005 roku.

14. Decyzje w kwestiach funkcjonowania biblioteki, niezawartych w niniejszym regulaminie, 
podejmuje Dyrektor Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.


