REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁYSOMICACH

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych”, zwany
dalej „Regulaminem”, reguluje:
a. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników
lub materiałów edukacyjnych,
b. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych.
2. Każdy uczeń, który wypożycza podręczniki i jego rodzic zapoznaje się z Regulaminem,
potwierdza podpisem (uczeń na karcie – zał. 1; rodzic w oświadczeniu – zał. 2).
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3. Udostępnianie podręczników podlega rejestracji na karcie ucznia.
4. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.
5. Podręczniki oraz materiały edukacyjne pochodzące z dotacji celowej są własnością szkoły.
6. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania roku szkolnego, termin ich
zwrotu mija na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
7. Przygotowane przez bibliotekę pakiety podręczników przekazuje uczniom wychowawca klasy.
Wychowawca wypełnia i przechowuje karty udostępniania darmowych podręczników i pomocy
dydaktycznych.
8. Podręczniki i materiały edukacyjne pochodzące z dotacji celowej winny być użytkowane przez okres
trzech lat.
9. Uczeń korzystający z darmowego podręcznika jest zobowiązany do dbania o wypożyczone materiały.
Do jego obowiązków należy: oprawa podręcznika, dokonywanie drobnych napraw
(np.
podklejenie), zachowanie czystości – zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek, itp.
10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się trwałe uszkodzenie
spowodowane przez zaniedbanie użytkownika tj. poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie,
porysowanie, pomalowanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek oraz
inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych
i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

11. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do odkupienia zniszczonego lub niezwróconego
mienia lub przekazania jego równowartości.
12. Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym MEN w przypadku podręczników
przekazanych przez MEN, a w przypadku pozostałych - dyrektor szkoły na podstawie faktur zakupu.
13. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz
z podręcznikiem.
14. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest zwrócić
wypożyczony podręcznik.

Załącznik 1

Karta udostępniania darmowych podręczników i pomocy dydaktycznych
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………

kl. …………….

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i pomocy
dydaktycznych i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………………………..

………………………………….

data

l.p. przed.

podpis ucznia

tytuł

autor

nr kat. data
otrz.

podpis data
podpis uwagi
ucznia odebr. naucz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otrzymałem/łam do bezzwrotnego użytkowania zeszyty ćwiczeń:
1.
2.
3.
4.
………………………………………
data

…..……………………………………...
podpis ucznia

Załącznik 2

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z darmowych podręczników i materiałów
edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Łysomicach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za
wypożyczone przez córkę/syna …………………………………………………………………..…………….
uczennicę/ucznia klasy …………… podręczniki będące własnością Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za
niezwrócone bądź zniszczone podręczniki, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

……………………………….
data

……..………………………………..
czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna

