Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom
klas Gimnazjum nr 5 w Bielawie

Podstawa Prawna:

art. 22ae ust.1 Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014r. poz. 811).

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią
własność Szkoły
2. Rodzice/prawni
opiekunowie
zapoznają
i korzystania z bezpłatnych podręczników.
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3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki.
4. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć), przechowywać
i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na personalia użytkownika („Ten
podręcznik należy do…”) wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia.
5. Rodzic ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręcznika.
6. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są
do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
7. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez rodziców kolejnych
części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną poinformowani przez
wychowawców klas.
8. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać,
zaginać stron).
9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników
do biblioteki w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym,
niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (kompletny, bez zabrudzeń, notatek i innych
uszkodzeń utrudniających dalsze użytkowanie)
10.W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników
od rodziców/prawnych opiekunów ucznia odkupienia podręcznika.
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11. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są
zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
12.W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest
do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
13.Zasady oddawania podręczników:
• w ostatnim tygodniu nauczania danego roku zostanie powołana komisja (bibliotekarz, wychowawca
klasy), która oceni stan podręczników.
• komisja przekaże wszystkim rodzicom/ opiekunom informację zwrotną o dopuszczeniu
podręczników do użytkowania w roku następnym
• w przypadku stwierdzenia w/w zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun
prawny ucznia zobowiązany jest go odkupić.
14. W kolejnych dwóch latach podręczniki będą przydzielane uczniom na drodze losowania. (Komplety
zostaną uprzednio wymieszane, tak aby w każdym zestawie znalazły się podręczniki w lepszym
i gorszym stanie)

