REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH
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)
1. W roku szkolnym 2016/2017 w pierwszym tygodniu września każdemu uczniowi klasy pierwszej
wychowawca klasy przekazuje pierwszą część darmowego podręcznika. Pozostałe trzy części podręcznika
wychowawca rozdaje po opracowaniu części wcześniejszej.
2. W roku szkolnym 2016/2017 darmowe podręczniki otrzymują uczniowie klasy pierwszej, drugiej, trzeciej,
czwartej, piątej oraz pierwszej i drugiej gimnazjum . Używane podręczniki są przydzielane losowo uczniom
przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Podręczniki zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej, stając się jednocześnie
własnością organu prowadzącego szkołę. Każdy podręcznik posiada numer ewidencyjny i pieczątkę biblioteki
szkolnej.
4. Przed otrzymaniem podręcznika rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i podpisania oświadczenia dotyczącego zasad używania i zwrotu podręczników (Załącznik nr 1).
5. Zasady korzystania z darmowego podręcznika:



uczeń ma prawo korzystać z podręcznika zarówno w szkole, jak i w domu;
uczeń ma obowiązek dbać o otrzymany podręcznik (założenie okładki, podpisanie tylko w
wyznaczonym miejscu, nie nanoszenie żadnych notatek, rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie,
zaginanie kartek, itp.);



w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować
wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza w celu wdrożenia zasad przyjętych w oświadczeniu
(Załącznik nr 1);



w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic ucznia dokona zakupu
nowego podręcznika i przekaże go do biblioteki szkolnej;



podręcznik uznaje się za zniszczony lub zaczytany, jeżeli 10% jego powierzchni ulegnie zniszczeniu
lub zaczytaniu;



w wyjątkowych/spornych sytuacjach komisja w składzie: nauczyciele bibliotekarze, dyrektor lub
wicedyrektor szkoły, wychowawca, ustala stopień zniszczenia podręcznika – decyzja komisji jest
ostateczna;



zwrot podręcznika nastąpi w przedostatnim tygodniu roku szkolnego, uczeń oddaje podręcznik
swojemu wychowawcy;



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.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA
Ja, …………………………………………………….., rodzic/prawny opiekun
(imię i nazwisko)

ucznia……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
klasy………………………………………………………………………………
oświadczam,
że zapoznałem/am
się z regulaminem wypożyczania
podręczników i materiałów edukacyjnych i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

Ateny, dn. …………………

…………………………….
(czytelny podpis)

