Szkolny regulamin
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
Postanowienia Ogólne:
„Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów
edukacyjnych” określa:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu
do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.
1. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas
pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym. Potwierdzają
ten fakt poprzez podpis pod Oświadczeniem ( zał.1)
2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których
zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres
minimum 3 lat.

Zasady wypożyczania podręczników
1. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
2. Wypożyczanie podręczników następuje na początku każdego roku
szkolnego, najpóźniej do 15 września.
3. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed
wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego,
bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego
ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z arkuszem wypożyczeń, w których
wpisane są numery wypożyczonych woluminów. Wydania materiałów

4.
5.

6.

7.

dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeni
kwitują uczniowie lub rodzice /w przypadku uczniów klas 1-3/.
Podręczniki są wypożyczone na okres jednego roku szkolnego, z
wyłączeniem wakacji.
Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia
wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub w dniu przerwania
nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością
organu prowadzącego.
Termin zwrotu podręcznika mija w ostatnich 2 tygodniach roku
szkolnego. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać
zwrotu materiałów przed upływem ustalonego terminu.
W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają
wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Nie
zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia
pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników
lub materiałów edukacyjnych
1. Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie
niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego
używania.
2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe obłożenie
książki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się
umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza
wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia
ich wykorzystanie.
5. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia
lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub
materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy,
pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia

zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami zakupu. Zwrot pieniędzy
następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód
budżetu państwa.
7. Zapisu pkt. 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego
trzyletnim użytkowaniu.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znany jest mi Szkolny regulamin korzystania z
darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych wypożyczanych
przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za
korzystanie przez moje dziecko z podręcznika lub materiału
edukacyjnego.
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