
Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych i materiałów 

edukacyjnych  w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 

Podstawa prawna: art. 22ae ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 811) 

 

Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły, uczniowie 

otrzymują je bezpłatnie do korzystania w szkole i w domu, na okres 

jednego roku szkolnego. 

Uczniowie wypożyczają podręczniki ze szkolnej biblioteki, po zapoznaniu 

się z regulaminem ich użytkowania i jego akceptacji podpisem. 

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia poświadczają podpisem znajomość 

regulaminu wypożyczenia bezpłatnych podręczników. 

Uczniowie są zobowiązani do obłożenia otrzymanych podręczników i 

podpisania ich w wyznaczonym miejscu, tj. na kartce 

wklejonej/wydrukowanej na wewnętrznej stronie okładki. Jeżeli książka 

nie posiada takiej naklejki, należy przygotować ją samemu. 

Kartka powinna zawierać następujące informacje, wypisane w jednej linii: 

imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny. 

Oddawany podręcznik nie może mieć cech zniszczenia, takich jak: brak 

stron, popisanie, porysowanie, poplamienie, podarte kartki, zalanie lub 

inne utrudniające dalsze użytkowanie. 

Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest 

integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie 

niezniszczonym. 

Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego, należy 

niezwłocznie zgłosić u wychowawcy. Utracony egzemplarz zostanie 

zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka, 

wpłacając wartość podręcznika oraz koszt przesyłki na konto szkoły: 

43 1020 4900 0000 8902 3084 6926. 

Zasady zdawania podręczników: 

– wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem należy 

zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie, 



– oddawane podręczniki powinny być uporządkowane, tzn. należy 

powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić uszkodzone strony, 

– w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia 

podręcznika, rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest wpłacić 

kwotę wartości podręcznika i kosztów przesyłki na konto bankowe szkoły.  

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, tytuł 

podręcznika, za który dokonywana jest wpłata, w terminie 14 dni od 

uzyskania informacji poprzez dziennik elektroniczny. 

W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku 

szkolnego, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do oddania do 

biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów 

edukacyjnych 

Poniżej przedstawiamy ceny dotacyjnych podręczników do klasy 

pierwszej i drugiej gimnazjum. Cena kompletu obejmuje tylko jeden 

podręcznik do nauki wybranego dodatkowego  języka obcego; 

kl. I 

biologia           – 24,10zł 

chemia            – 24,10zł 

fizyka              – 21,78zł 

geografia        – 24,10zł 

historia           – 23,10zł 

informatyka  – 27,12zł 

j. angielski     -24,75zł 

j. francuski   – 24,75zł 

j. niemiecki  – 24,75zł 

j. polski          – 23,10zł 

matematyka – 24,10zł 

wos                  – 15,00zł 

cena 1 kompletu (j.niem. lub j.franc.) 256,60 

cena zeszytu ćwiczeń do j.angielskiego/francuskiego/niemieckiego – po 

7,42 zł 



(Zeszyty ćwiczeń są bezzwrotne.) 

 

kl. II 

biologia           – 24,10zł 

chemia            – 24,10zł 

fizyka              – 21,78zł 

geografia        – 24,10zł 

historia           – 23,10zł 

j. angielski     -24,75zł 

j. francuski   – 24,75zł 

j. niemiecki  – 24,75zł 

j. polski          – 23,10zł 

matematyka – 24,70zł 

chemia dodatek – 7,20zł 

cena 1 kompletu (j.niem. lub j.franc.) 214,48 bez dodatku do chemii 

cena zeszytu ćwiczeń do j.angielskiego/francuskiego/niemieckiego – po 

7,42 zł 

(Zeszyty ćwiczeń są bezzwrotne.) 


