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1. Podręczniki są własnością szkoły i służą uczniom naszej placówki
przez trzy lata.
2.Materiały ćwiczeniowe (jednorazowego użytku) przekazywane są uczniom na
własność.
3.Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne).
4.Wypożyczanie podręczników odbywa się we wrześniu bieżącego roku
szkolnego.
5.Wypożyczanie podręczników w kl. I-III odbywa się pod opieką wychowawcy,
który na dokumencie przygotowanym przez bibliotekarza potwierdza podpisem
przydział ćwiczeń.
6.Wypożyczanie podręczników w kl. IV – VIII odbywa się pod opieką
wychowawcy lub innego nauczyciela, który składa swój podpis na dokumencie
potwierdzających przydział ćwiczeń klasie.
7.Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczania podręczników,
zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
8. Wypożyczone podręczniki muszą być zwrócone tydzień przed zakończeniem
roku szkolnego.
9.W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników , materiałów
edukacyjnych, rodzic (opiekun prawny) ucznia musi odkupić podręcznik na
własny koszt w internetowych sklepach wydawnictw, księgarniach
internetowych lub na allegro.

10.W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika przez ucznia, zanim
zostanie zakupiony nowy, może on korzystać z podręcznika, znajdującego się
w rezerwie biblioteki szkolnej.
11.Jeżeli podręcznik nie zostanie zwrócony do biblioteki, uczeń nie otrzyma
kompletu podręczników na kolejny rok szkolny.
12.W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego,
zobowiązany jest do zwrotu podręczników (materiałów edukacyjnych) do
biblioteki. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, którzy
podręczników (materiałów edukacyjnych) nie zwracają.
13. Uczeń zobowiązany jest:
- podpisać podręczniki imieniem i nazwiskiem w tabeli,
- obłożyć w okładki foliowe (niesamoprzylepne) lub papierowe,
- chronić przed zniszczeniem,
14. Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej /prawni opiekunowie/
zapoznani zostają z regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników
oraz udostępniania materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na pierwszym
zebraniu klasowym.
Zobowiązują się do przestrzegania procedur, co potwierdzają podpisem
w odrębnym oświadczeniu.
Podstawa prawna z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie systemu oświaty oraz
niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. Poz. 811

