
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB 
ZNISZCZENIA PODRĘCZNIKA 

OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSKU 
 

Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991  roku  o systemie oświaty („Dziennik Ustaw” 2016, poz. 1943 ze zm. 

Art. 22 ak, ust. 3 i 4); Art.22 ad, ust 1), 

2) Statut Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku, 

3) Regulamin korzystania z darmowych podręczników w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku, 

4) Umowa użyczenia podręczników darmowych (zał. 1). 

§ 1 
1) Oceny stanu zużycia podręcznika przy jego zwrocie do biblioteki w obecności ucznia dokonują 

wspólnie nauczyciel bibliotekarz i wychowawca. 

§ 2 
1) W przypadku, gdy zostanie stwierdzone znaczne zużycie bądź zniszczenie podręcznika (zalanie 

wodą, napojami, tłuste plamy, przerwane strony, porysowane materiałami piśmienniczymi, 

pozaginane rogi itp.): 

 Omawia się zniszczenie lub zagubienie podręcznika z uczniem i informuje się o należności zapłaty 

za podręcznik. 

 Nauczyciel bibliotekarz przekazuje uczniowi, że wszelkie informacje znajdują się na szkolnej 

stronie.  Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej zawiera informacje o 

cenach podręczników, o numerze rachunku oraz sposobie opisania przelewu na konto budżetowe 

Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku. 

2) Wychowawca powiadamia rodzica drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. 

3) Rodzic niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia powinien wpłacić wskazaną w załączniku nr 2 

kwotę na konto budżetowe szkoły, nie później niż do 30 czerwca bieżącego roku szkolnego. 

4) Potwierdzeniem dokonania wpłaty przez Rodzica będzie nota księgowa GCUW przekazana 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 

5) Protokół zniszczonych podręczników zawierający informacje o kwotach i osobach, które 

zobligowane są do zwrotu za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału 

edukacyjnego przekazywany jest do GCUW w Gdańsku w celu weryfikacji zwrotów i prawidłowego 

zaksięgowania. 

6) W przypadku niezwrócenia podręcznika/ów i nie uiszczenia opłaty na wyżej podane konto, 

szkoła wystosuje do rodzica/opiekuna wezwanie do zapłaty. 

7) Nauczyciel bibliotekarz po 1 września danego roku szkolnego przekazuje wychowawcom listy 

uczniów, których rodzice nie zwrócili kosztu zniszczonego lub zgubionego podręcznika. 



§ 3 

1) Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku szkolnego przekazuje Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 

47 w Gdańsku protokół zawierający wykaz podręczników zniszczonych lub zagubionych w danym 

roku szkolnym. 

2) Imienna lista dłużników, którzy nie zwrócili szkole kosztu zniszczonego podręcznika, 

przechowywana jest w dokumentacji szkoły do wyjaśnienia. 

§ 4 

1) Rodzice mogą się zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz z regulaminem korzystania z bezpłatnych 

podręczników w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku na szkolnej stronie. 

2) Przed rozpoczęciem korzystania z darmowych podręczników rodzice podpisują umowę użyczenia, 

raz na cały okres kształcenia. 
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