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REGULAMIN 
WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH I DOTOWANYCH PODRĘCZNIKÓW 

SZKOLNYCH 
DLA UCZNIÓW DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ATUT 

Fundacji Edukacji Międzynarodowej 
 

1. Podręczniki są własnością Fundacji Edukacji Międzynarodowej – organu 
prowadzącego szkołę, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić 
przed zniszczeniem i zgubieniem. 

 
2. Podręczniki wypożycza się na określony przez nauczyciela uczącego 

danego przedmiotu czas, należy je zwrócić najpóźniej do tygodnia czasu 
od upływu wyznaczonego terminu oddania. Wypożyczenie podręczników 
jest bezpłatne. 

 
3. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, 

chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.  
 

4. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. 
 

5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany 
okładki. 

 
6. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika 

odpowiada rodzic/prawny opiekun.  
a. Zniszczenie - rzecz nie nadaje się do użytku zgodnie z jej 

przeznaczeniem,  
b. Uszkodzenie - zalanie książki napojem, wyrwana kartka, podarta 

kartka, rozerwanie książki, popisanie trwałe na książce. 
 

7. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników jest równoznaczne z ich 
zagubieniem.  
 

8. Rodzic ucznia klas 1-3, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, 
uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie, zobowiązany jest do wpłaty 
kwoty 4.34 w klasie 1, 4,21 w klasie 2 zł na rachunek dochodów 
Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski 
oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:  
59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: 
"zwrot za podręcznik część …" podając numer jednej z czterech części oraz 
do przedłożenia dowodu wpłaty w bibliotece szkolnej. 
 

9. Rodzic ucznia klas 4-6, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, 
uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie, zobowiązany jest do wpłaty 
kosztu zakupu danego podręcznika przez Fundację Edukacji 
Międzynarodowej na konto Fundacji. 
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10.Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych 
podręczników. 

 
11.Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę 

o zmianie szkoły dziecka. 
 

12.Rodzic/prawny opiekun na zebraniu klasowym podpisuje oświadczenie, że 
zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych 
i dotowanych podręczników oraz będzie się do nich stosował. Regulamin 
udostępnia i oświadczenia zbiera wychowawca klasy. 
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Oświadczenie  
 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia zawarte w Regulaminie 

wypożyczania bezpłatnych/dotowanych podręczników szkolnych dla uczniów 

Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej. 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez 

córkę/syna …………..…………………………………………..uczennicę/ucznia klasy …………… 

podręczniki będące własnością Fundacji Edukacji Międzynarodowej. 

 
 
Miejsce, data                                             Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 
 

………………………………………………                    ….………………………………………………………… 
 
 

 


