
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW BEZPŁATNYCH 
W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSKU
1. Podręczniki wypożyczane uczniom stanowią własność szkoły. 
2. Podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej są udostępniane za pośrednictwem
biblioteki szkolnej. 
3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli 
naukę 
w danym roku szkolnym. 
4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na 1 rok szkolny. 
5. Podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej będą użytkowane przez okres 3 lat.
6. Dołączone do podręcznika płyta CD lub inne materiały zapisane na nośnikach elektronicznych 
stanowią integralną część podręcznika i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.
7. Podręczniki są wypożyczane na początku roku szkolnego, na podstawie imiennej listy uczniów 
sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy, w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy
nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu 
podręczników.
8. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy 
użyczenia podręcznika, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej. 
9. Wzór umowy zawartej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki 
stron stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
10. Wypożyczone podręczniki uczeń ma obowiązek zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć w 
papier lub folię), podpisać, przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem i dbać o 
podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron itp.).
11. Oceny stanu zużycia podręczników po zwrocie przez ucznia do biblioteki dokonują: nauczyciel 
bibliotekarz i wychowawca.
12. Przez zniszczenie podręczników rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie 
użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, rozerwanie lub wyrwanie i 
zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i 
uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 
13. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 
uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników, nieujawnione w chwili wypożyczenia 
(poza błędami drukarskimi). 
14. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników rodzice/opiekunowie prawni ucznia są 
zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub zakupu nowego podręcznika, 
15.Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej następuje:

a) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole,
nie później niż do 30 czerwca danego roku
b) w przypadku uczniów, którzy przystępują do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego 
lub poprawkowego,
nie później niż do końca sierpnia danego roku
c) w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły
lub w przypadku innych zdarzeń losowych, w przeciągu tygodnia od zaistniałej sytuacji.

16. Z treścią niniejszego regulaminu uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zostaną zapoznani
na początku roku szkolnego przez wychowawców klas. 
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy Instrukcji 
Postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika obowiązująca w SP nr 47 w 
Gdańsku - „Regulaminu korzystania z Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 47 im. 
Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku” i Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2018 roku. 
      Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) 



UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w Gdańsku w dniu .......................... pomiędzy Szkołą Podstawową nr 47 w Gdańsku przy 
ul. Reformackiej 18, zwaną dalej  "Użyczającą", reprezentowaną przez Panią Barbarę Deptałę – 
Dyrektora szkoły a
........................................................................................................................zwanym dalej 
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
"Biorącym w użyczenie" zamieszkałym w .........................................................................
rodzicem /opiekunem prawnym ucznia klasy ............ Szkoły Podstawowej nr 47 

..............................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

§ 1
Przedmiotem użyczenia są podręczniki. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz, że 
oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia 
przyjmuje.

§ 2
Użyczający może upoważnić pracownika szkoły do występowania w zakresie zapisów Umowy 
Użyczenia i realizacji jej postanowień.

§ 3
Umowa zostaje zawarta na okres trwania nauki w szkole Pana/Pani syna/córki, tj. od dnia 1 
września do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w ostatnim roku nauki.

§ 4
Biorący w użyczenie oświadcza, że przyjmuje przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i 
stwierdza, że jest on bez wad oraz będzie przydatny w nauce. 

§ 5
Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się 
zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu 
użyczenia. 

§ 6
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników Biorący w użyczenie 
zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręczników i dokonania w terminie do 30 czerwca w 
danym roku szkolnym wpłaty na konto:
Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku nr konta 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209

§ 7
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym Biorący 
w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie i miejscu 
wskazanym przez Użyczającego (biblioteka szkolna). 

§ 8
Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w 
przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. 

§ 9
Sprawy nieobjęte niniejszą umową będą regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający: Biorący w użyczenie:

................................................                            ......................................................



Załącznik nr 2

do regulaminu zawierającego warunki korzystania z bezpłatnych
podręczników

w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 
podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu. Kwota ta stanowi dochód szkoły. Wpłaty 
dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów budżetowych szkoły na:

numer rachunku
96 1240 1268 1111 0010 3840 9209

W tytule zwrotu powinny być zawarte dane:
I

Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika

Podstawa prawna: 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty(Dz. U z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) szkoła może żądać od rodziców

ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
[...] powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników

Ceny podręczników w roku szkolnym 2018/2019

KLASY I - III

komplet KLASA NAZWA PODRĘCZNNIKA CENA

5 I Nasza szkoła. Oto ja pol. - społ. (każda część) 11

Nasza szkoła. Oto ja mat. - przyrod. (każda 

część)

11

Język angielski  Tiger 1 24,75

5 II Nasza szkoła. Oto ja pol. - społ. (każda część) 11

Nasza szkoła. Oto ja mat. - przyrod. (każda 

część)

11

Język angielski Tiger 2 24,75

11 III „Nasza szkoła” kl. 3  (każda część)   2,35

„Nasza szkoła” kl. 3  matematyka  (każda 

część)   
2,35

Język angielski  Tiger 3 24,75

Ceny podręczników w roku szkolnym 2018/2019

KLASY I V- VII

komplet KLASA NAZWA PODRĘCZNNIKA CENA

9

IV

Język polski „Nowe słowa na start” 21,90

Język angielski   Pears English Class 21,00

Matematyka „Matematyka z Plusem” 21,90

Historia „Wczoraj i dziś” 21,20

Przyroda „Tajemnice Przyrody” 21,20

Plastyka „Do Dzieła” 7,00

Zajęcia techniczne „Jak to działa?” 9,40

Zajęcia komputerowe „To Lubię!” 8,00

Muzyka „Lekcja muzyki” 7,00



9

V

Język polski „Teraz Polski” 21,90

Matematyka „Matematyka z Plusem” 21,90

Historia  „Wczoraj i dziś” 21,20

Przyroda  „Tajemnice Przyrody” 21,20

Plastyka  „Do Dzieła” 7,00

Zajęcia techniczne  „Jak to działa?” 9,40

Zajęcia komputerowe  „To Lubię!” 8,00

Muzyka  „I gra Muzyka” 7,00

Język Angielski Oxford Steps Forward cz.2 21,00

9

VI

Język polski  „Teraz Polski” 21,90

Matematyka „Matematyka z Plusem” 21,90

Historia  „Wczoraj i dziś” 21,20

Przyroda „Tajemnice Przyrody” 21,20

Plastyka „Do Dzieła” 7,00

Zajęcia techniczne  „Jak to działa?” 9,40

Zajęcia komputerowe  „To Lubię!” 8,00

Muzyka  „I gra Muzyka” 7,00

Język Angielski Oxford Steps Forward cz.3 21,00

12 VII

Język polski „Nowe słowa na start” 25,00

Matematyka  „Matematyka z Plusem” 25,20

Historia „Wczoraj i dziś” 24,50

Biologia „Puls  życia” 25,00

Geografia  „Planeta Nowa” 25,00

Plastyka  „Do Dzieła” 9,00

Fizyka „Spotkania z Fizyką” 23,00

Zajęcia komputerowe  „To Lubię!” 10,00

Muzyka  „Lekcja muzyki” 9,00

Chemia „Chemia Nowej Ery” 25,00

Język angielski   Pears English Class A2 
lub B1

23,40

Język niemiecki   „Meine deutschtour” 23,40

12 VIII

Język polski „Nowe słowa na start” 25,00

Matematyka  „Matematyka z Plusem” 25,20

Historia „Wczoraj i dziś” 24,50

Biologia „Puls  życia” 25,00

Geografia  „Planeta Nowa” 25,00



Edukacja dla bezpieczeństwa  „Żyję i 
działam bezpiecznie”

9,00

Fizyka „Spotkania z Fizyką” 23,00

Informatyka „To Lubię!” 10,00

Wiedza o społeczeństwie  „Dziś i jutro” 9,00

Chemia „Chemia Nowej Ery” 25,00

Język angielski   Pears English Class B1 
lub  B1+

23,40

Język niemiecki   „Meine deutschtour” 23,40


	Załącznik nr 2

