Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku .
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.
1.Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza
uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
2.W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania
podręczników /materiałów edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas
zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
a) w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I
b) w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV
c) w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I – V
d) w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I – VI
3.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki/ materiały edukacyjne,
materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane
do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej.
4.Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne,
które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez
co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.
Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, które są jednoroczne
i przeznaczone do użytku indywidualnego bez obowiązku zwrotu.
5.Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne
na okres danego roku szkolnego. Uczeń otrzymuje podręczniki w ciągu 14 dni
od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może
ulec wydłużeniu.
6.Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica/opiekuna ucznia
niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego
postanowień.
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne.
Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada
wychowawca klasy.

8.Odbiór podręczników do klas I - III potwierdzają wychowawcy,
uczniowie klas IV - VI odbierają podręczniki osobiście (po potwierdzeniu
przez rodziców znajomości regulaminu).
9.Podręczniki do klas I - III będą wypożyczane kolejnymi częściami.
Uczniowie klas IV - VI wypożyczą cały komplet (ćwiczenia kolejnymi
częściami)
10.Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych,
dokonuje się w terminie do 20 czerwca.
Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej
w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły,
innych zdarzeń losowych.
Dołączona do podręcznika/ materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi
integralną część podręcznika/ materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić
wraz z podręcznikiem/ materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje
koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika/ materiałów
edukacyjnych.
Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel
bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
11.Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych uczeń,
zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie przeznaczeniem,
do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania
jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.
Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą
do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu
uczniowi, zatem może on dokonywać wpisów zgodnie z zawartymi tam
poleceniami.
12. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału
edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym
fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/ materiału
edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika/ materiału
edukacyjnego.
13.Wartość podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej określa
Ministerstwo Edukacji Narodowej (wyjątek stanowią książki do nauki języka
angielskiego).

Cena podręczników do klas 4-6 szkoły podstawowej oraz do języka
angielskiego dla klas 1-6 zakupionych z dotacji określana jest na podstawie
ceny publikacji wskazanej przez dane Wydawnictwo.
Ceny podręczników oraz numery kont są do wglądu w bibliotece szkolnej.
Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik/
materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty
na podane konto i przekazania dowodu wpłaty do biblioteki szkolnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014roku.

