ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH
PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH.
1. Biblioteka szkolna wypożycza ( użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały
edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców z treścią
regulaminu biblioteki. Rodzic ucznia potwierdza podpisem znajomość
regulaminu i akceptację jego postanowień.
3. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych uczniom odbywa
się samodzielnie na imienną kartę biblioteczną.
4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane
(użyczane) w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielembibliotekarzem a wychowawcą klasy. Podręczniki są wypożyczane
(użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku
szkolnego. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
5. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w
trakcie roku szkolnego.
6. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki
szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do
innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
7. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych,
dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez
bibliotekarza do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do
30 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do
egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają
podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

8. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych,
dokonują uczniowie samodzielnie, co jest odnotowane na imiennej karcie
bibliotecznej
9. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki,
nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień
jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z
wychowawcą klasy.
10. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych
(dotowanych przez MEN) bądź ich zniszczenia lub znacznego
uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów
a) uczniów klas 1- 3 zwrotu kosztów zakupu podręcznika/materiału
edukacyjnego .
 Wpłaty dokonuje rodzic wg informacji podanych przez MEN lub inne
uprawnione instytucje.
b) Uczniów klas 4 - 6
dostarczenia nowego egzemplarza
zniszczonego/zagubionego podręcznika.
 Uczeń
zobowiązany
jest
dostarczyć
nowy
egzemplarz
zniszczonego/zagubionego podręcznika do biblioteki szolnej.
11. W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła
wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.
12.Materiały ćwiczeniowe otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez
obowiązku zwrotu. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w
formie protokołu zbiorczego dla danej klasy i oddziału.
13.Wszelka dokumentacja, o której mowa, znajduje się w bibliotece szkolnej.
14. Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów
edukacyjnych są integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej.

