Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
1. Podręczniki zakupione z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej są własnością Szkoły.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.
3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych
mających postać elektroniczną.
4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice
zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia dyrektor szkoły ma
obowiązek zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
Wzór wezwania do zwrotu kosztów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Kwota jaką należy zwrócić zostanie każdorazowo określona przez nauczyciela bibliotekarza
i będzie zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, uczeń może
skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej.
Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.
7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych
podręczników.
8. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w
trakcie roku szkolnego podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej –
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których
uczeń korzysta stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
9.Podręczniki będą wypożyczone uczniom we wrześniu. Po podręczniki uczniowie
przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą podczas zajęć lekcyjnych
Materiały ćwiczeniowe pobiera wychowawca i rozdaje w klasie. Termin zwrotu
podręczników wyznacza nauczyciel-bibliotekarz i informuje o nim wychowawców klas.
Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego
zwracają podręczniki nie później niż do 31 sierpnia danego roku.
10. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z
podręcznika na zbiorczej liście przedstawionej przez wychowawcę klasy. Listę przechowuje
wychowawca w teczce wychowawcy. Wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 2 niniejszego
Regulaminu.
11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,
będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej (podręczniki) i
wychowawcy (materiały ćwiczeniowe).
12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik jako dobro wspólne.
W szczególności nie wolno po podręczniku pisać, rysować, zaznaczać. Uczniowie są
zobowiązani do przechowywania podręczników w okładkach i bieżącego dokonywania
napraw.
Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
Niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811

Zał. nr 1
...............................

Kraków, dn.

Pan / Pani
............................................................................................................................................
Wezwanie do zwrotu kosztu zakupu podręcznika
Na podstawie art. 22ak ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty (tj. Dz. U. z 30 maja 2014 r. ze
zm.), w związku z niezwróceniem podręcznika używanego
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie przez
.......................................................................(imię i nazwisko ucznia) w roku szkolnym
20.../20...żądam zwrotu kosztu zakupu podręcznika w kwocie..................... do dnia
......................przelewem na rachunek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 162 w Krakowie
W przypadku naszej szkoły wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek :
42102028920000540205907482
W treści przelewu należy wpisać: „ imię i nazwisko ucznia, zwrot za podręcznik do klasy …”.
Potwierdzenie wpłaty proszę przekazać nauczycielowi bibliotekarzowi.

...................................................
podpis dyrektora szkoły

Zał. nr 2
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczania i
udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
uczniom w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162
w Krakowie
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręcznika
wypożyczonego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie,
który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2\2014\2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie i zobowiązuje się do ich stosowania.
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręcznika
przez moją córkę/syna.
L.p.
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Kraków, dn. …………………

podpis wychowawcy ………………………….

