
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu 

Rok szkolny 2018/2019 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 5 

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz U. Nr 256 poz.2577 z 

2004r. z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy regulamin 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się na stanie biblioteki Szkoły Podstawowej nr 

5 w Poznaniu i podlegają ewidencji zgodnie z przepisami prawa. 

2. W dniu wypożyczenia podręczników uczeń m obowiązek zapoznania się z jego stanem ( w 

obecności wychowawcy, nauczyciela przedmiotu) i stwierdzić, że jest on przydatny do użytku 

i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, 

3.Uczeń otrzymuje podręcznik i ćwiczenia, które należy podpisać( imię, nazwisko, klasa) w 

przewidzianej do tego tabeli lub na odwrocie okładki, 

4.W podręczniku zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, podkreśleń ( oprócz 

podpisu) 

5. Podręczniki należy chronić przed zalaniem i zabrudzeniem ( proszę nie stosować owijek 

przyklejanych) 

6. Podręczniki należy oddać w przypadku zmiany szkoły lub na koniec roku szkolnego w 

podanym przez wychowawcę terminie, 

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podręcznika zostanie 

wystawione polecenie zapłaty równe kwocie zakupu danego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego,(wpłacać należy podaną kwotę bez zaokrągleń). Wpłaty należy dokonać na 

konto : Szkoła Podstawowa nr 5, nr konta: 55 1020 4027 0000 1102 1263 9946 

8. .Każdy podręcznik ma 3 letni okres użytkowania. Nie oddanie podręcznika po zakończeniu 

edukacji (lub brak wpłaty, w przypadku zagubienia podręcznika) skutkuje tym , że będzie 

brakować podręczników dla następnych uczniów. 

9. Ćwiczenia stanowią własność ucznia i nie podlegają zwrotowi, 
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