SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH
§ 1.
Regulamin określa warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów
edukacyjnych.
§ 2.
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku
szkolnego.
3. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz na
podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy i nauczyciela
bibliotekarza.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu
i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
5. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
§ 3.
Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością
zwrotu wszystkich podręczników/materiałów edukacyjnych.
§ 4.
1. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały
edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Podczas zwrotu zestawów podręczników do biblioteki szkolnej nauczyciele bibliotekarze
dokonują oględzin i określają stopień zużycia.
Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skalach:


bardzo dobry – zużycie minimalne,



dobry – zużycie niewielkie,



dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,



niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.

3. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego wraz z datą oględzin wpisywany jest na karcie ucznia.
4. W przypadku niezwrócenia, znacznego uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika nauczyciel
bibliotekarz

niezwłocznie informuję o tym fakcie wychowawcę oraz ucznia, a

rodzice są

zobowiązani do odkupienia podręcznika.
5. Nieterminowy zwrot, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych podręczników i brak
naprawienia szkody skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

§ 5.
1. Uczniowie są zobowiązani do:


dbania o właściwe i czyste obłożenie podręczników,



zachowania troski o walor użytkowy i estetyczny książek.

2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek (poza podpisaniem
książki ołówkiem).
§ 6.
1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem i wzięcie
odpowiedzialności za wypożyczone dziecku podręczniki/ materiały edukacyjne /załącznik nr1/
3. Wychowawca klasy zobowiązany jest dostarczyć

oświadczenie z podpisami rodziców do

biblioteki szkolnej.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE

Klasa :

Wychowawca:
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Szkolnego Regulaminu Korzystania
z Podręczników Dotacyjnych.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki
będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
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