
Instrukcja postępowania z podręcznikami szkolnymi. 

1. Otrzymane podręczniki szkolne są własnością biblioteki szkolnej. 

2. Uczeń wypożycza komplet podręczników na początku roku 

szkolnego i oddaje do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu 

nauki. 

3. W skład kompletu podręczników do klasy czwartej wchodzą: 

„Teraz polski!” podręcznik do kształcenia literackiego (21,20 zł.), 

„Tajemnice przyrody” podręcznik (21,20), „Starland 1” Podręcznik  

student`s book (21,00), „Matematyka wokół nas” (21,78 zł.), 

„Historia wokół nas” (19,80 zł.), „Zajęcia techniczne cz.1” (8,40), 

„Słuchanie muzyki” (6,50). Wartość całego kompletu wynosi 

119,88 zł. 

4. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych 

podręczników szkolnych. 

5. Podręczniki należy obłożyć w przeźroczyste folie niewymagające 

przyklejenia do okładek podręczników. 

6. Zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach 

szkolnych. 

7. Z podręczników szkolnych nie wyrywa się kartek. 

8. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym 

stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane 

następnym uczniom. 

9. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia podręczników stwierdzone przy ich zwrocie. 

10. W przypadkach uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

podręcznika / podręczników szkoła zwróci się do 

rodziców/opiekunów prawnych  ucznia o zwrot kosztu zakupu 

podręcznika/ podręczników. 
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