Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów
ćwiczeniowych uczniom klasy I
w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
w roku szkolnym 2014/2015
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
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Podręcznik MEN przeznaczony jest do użytkowania dla trzech kolejnych
roczników uczniów klasy I.
Z wypożyczenia podręcznika MEN i materiałów ćwiczeniowych oraz
podręcznika do j. angielskiego zakupionych przez szkołę korzystają
uczniowie klasy I.
Wypożyczenie podręcznika jest bezpłatne.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują regulamin
rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 2. WYPOŻYCZANIE
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Podręcznik można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy –
dany rok szkolny (poszczególne części podręcznika MEN będą zwracane
systematycznie po skończonym czasie ich użytkowania).
Z podręcznika można korzystać w szkole i w domu.
W ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego podręczniki
muszą być zwrócone do Biblioteki szkolnej w stanie dobrym,
niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania. Ćwiczenia nie
podlegają zwrotowi.
O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia
odbioru przez rodziców kolejnych części podręcznika rodzice uczniów
zostaną poinformowani przez wychowawców klas.
W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników MEN szkoła
może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów
zakupu podręczników (4,34 zł za każdą część podręcznika).
Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania
i korzystania z bezpłatnych podręczników i potwierdzają ten fakt swoim
podpisem.
Rodzic ma obowiązek potwierdzenia odbioru wypożyczonego
podręcznika.
W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony
zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych,
rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie,
zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
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W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku
szkolnego, zobowiązany jest do oddania do Biblioteki wszystkich
wypożyczonych podręczników.

§ 3. POSZANOWANIE KSIĄŻEK
1

Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem
(obłożyć), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

