
Szkoła Podstawowa nr 6 

im. Romualda Traugutta 
w Koninie 

Regulamin wypożyczania liczydła – SOROBAN 
 

§ 1. Zasady ogólne. 

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania liczydła – Soroban” zwany dalej „Regulaminem”, 
reguluje: 

a/ zasady i warunki wypożyczania liczydła trzynastorzędowego z resetem - Soroban, 
zwanego dalej „liczydłem”, pomocy dydaktycznej będącej własnością Szkoły Podstawowej 
nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie, zwanej dalej „Szkołą”, 

b/ postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia liczydła. 

2. Każdy uczeń i rodzic/opiekun prawny zapoznaje się z Regulaminem. 

3. Udostępnianie liczydła podlega rejestracji. 

§ 2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem. 

1. Przez cały okres użytkowania liczydła uczeń dba o właściwe użytkowanie liczydła 
i zabezpiecza je przed zniszczeniem. 

2. Uczeń wykorzystuje w domu liczydło tylko do ćwiczeń rachunkowych. 

3. Uczeń i rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 
uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienie liczydła. 

4. W razie uszkodzenia liczydła uczeń ma obowiązek przynieść je do szkoły i oddać 
nauczycielowi: 

a/ jeśli uszkodzenie uniemożliwia dalsze korzystanie, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek 
odkupić liczydło trzynastorzędowe z resetem, w czasie określonym przez nauczyciela, 

b/ jeśli uszkodzenie da się naprawić, uczeń otrzymuje liczydło po naprawie. 

5. W razie zgubienia liczydła rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odkupić 
trzynastorzędowe liczydło z resetem, w czasie określonym przez nauczyciela. 

6. Uczeń ma obowiązek oddać liczydło w ostatnim tygodniu nauki, w czasie określonym 
przez nauczyciela. 

§ 3. Wypożyczanie. 

1. Wypożyczanie liczydła jest nieodpłatne. 

2. Wypożyczenia mogą dokonywać jedynie uczniowie objęci programem nauki liczenia na 
liczydle podczas realizacji innowacji pedagogicznej lub eksperymentu pedagogicznego. 

3. Uczeń wypożycza liczydło na czas zajęć edukacyjnych. 



4. Wypożyczenie i zwrot liczydła odbywa się w szkole u nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Rodzic/opiekun prawny podpisuje umowę użyczenia liczydła (zał. nr 1). 

6. Uczeń, który w tracie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, oddaje sprawne 
liczydło i uzyskuje podpis na karcie obiegowej od nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

§ 4. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi 
Szkoły. 

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Szkoły oraz na stronie 

internetowej. 

 

 

 


