Regulamin wypożyczania uczniom bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu
§1 .
1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania w roku szkolnym
2019/2020 przez uczniów z bezpłatnych podręczników z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania
podręczników i materiałów ćwiczeniowych na okres jednego roku.
2. Regulamin dotyczy uczniów szkoły podstawowej, którzy otrzymują
podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
§2.
Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i stanowią
zasoby biblioteki szkolnej.
§3.
Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych
dla tych szkół.
§4.
1. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego.
2. Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich
rodziców z niniejszym Regulaminem. Podręczniki są wypożyczane uczniom, gdy
rodzice pisemnie potwierdzą, że zapoznali się z Regulaminem.
3. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych
uczeń powinien zwrócić podręczniki do biblioteki po wcześniejszym uzgodnieniu
z wychowawcą.
4. Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie
biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują podręczniki na podstawie imiennej
listy sporządzonej przez wychowawcę i podpisanej przez każdego ucznia i
wychowawcę.
5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i wychowawcą klasy.
6. Uczniowie otrzymują bezpłatne materiały ćwiczeniowe, które nie
podlegają zwrotowi.

§5.
1. Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego
przeznaczeniem, chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika , zabezpieczając go w ten
sposób przed uszkodzeniem. Podręcznik powinien być podpisany imieniem i
nazwiskiem ucznia.
3. Jest zabronione dokonywanie w podręczniku jakichkolwiek wpisów i notatek lub
skreśleń.

§6.
1. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym podręczniki
należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
2. Uczniowie zwracają podręczniki w terminie uzgodnionym pomiędzy
nauczycielem bibliotekarzem i wychowawcą, nie później jednak niż ostatniego
dnia kończącego rok szkolny.
3. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin zwróconych podręczników.
4. Stan podręczników określa się w skali:
a. nadający się do użytku
b. nienadający się do użytku
5. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika dyrektor szkoły
może zażądać od rodziców ucznia kosztu zakupu podręcznika.
§7.
1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 roku.
2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Oświadczenia uczniów w sprawie zapoznania się z „Regulaminem wypożyczania
podręczników szkolnych” i potwierdzenie otrzymania/ oddania podręczników

Klasa.......................................................
Lp. Nazwisko i imię ucznia

Wychowawca..............................................

Zapoznałem /am się z
regulaminem
(podpis ucznia)

....................................................................
(data i podpis wychowawcy)

Potwierdzam
odbiór zestawu
podręczników i
ćwiczeń
(podpis ucznia)

Potwierdzam
oddanie zestawu
podręczników
(podpis ucznia)

Oświadczenie woli rodziców w sprawie korzystania przez uczniów z
podręczników szkolnych
Klasa .......................................................
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Wychowawca............................................

Zapoznałem /am się z
regulaminem
(podpis rodzica)

..............................................................................
(data i podpis wychowawcy)

Uczeń będzie
korzystał z
podręczników
(podpis rodzica)

Uczeń nie będzie
korzystał z
podręczników
(podpis rodzica)

