
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW W KLASACH I - III

1. Podręczniki dla klas I - III są własnością biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki wypożyczają i zwracają do biblioteki rodzice lub wychowawcy klas I - III.

3. Użytkownikami podręczników są uczniowie klas I - III przez kolejne trzy lata.

4. Wychowawca  lub  bibliotekarz  przekazuje  poszczególne  części  podręczników  Rodzicowi
ucznia, który odbiór książki potwierdza własnoręcznym podpisem.

5. Rodzic pilnuje, by książki były oprawione i nie zostały uszkodzone.

6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz  z podręcznikiem  lub
materiałem  edukacyjnym.  Zagubienie  płyty  CD  skutkuje  koniecznością  zwrotu  kosztów
całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

7. Po zakończeniu pracy z książką Rodzic ucznia zwraca ją wychowawcy lub bibliotekarzowi
i wtedy otrzymuje kolejną jej część.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książek Rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie
wychowawcę lub bibliotekarza. Bibliotekarz sporządza protokół ubytku książki, pod którym
podpisuje się Rodzic ucznia.

9. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik Rodzic wpłaca ustaloną kwotę na konto Ministerstwa
Edukacji  Narodowej  i  przedstawia  kwit  wpłaty  bibliotekarzowi.  Na  tej  podstawie
bibliotekarz wypożycza drugi egzemplarz podręcznika lub jego następną część. 
Kwoty zapłaty:

a. 4,34  zł  za  każdą  z  czterech  części  „Naszego  elementarza"  do  klasy  I  szkoły
podstawowej;

b. 4,21  zł  za  każdą  z  dziewięciu  części  podręcznika  „Nasza  szkoła"  do  klasy  II
szkoły podstawowej;

c. 2,35  zł  za  każdą  z  dziesięciu  części  podręcznika  „Nasza  szkoła"  do  klasy  III
szkoły podstawowej.

10. W  przypadku  zgubienia  podręcznika  z  dotacji  celowej  (podręcznik  do  języka  obcego),
znacznego zużycia bądź jego zniszczenia,  rodzice są zobowiązani  do  odkupienia nowego
podręcznika i przekazania go do biblioteki szkolnej.

11. Rodzic ucznia, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.

12. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się
do zawartych w nim postanowień. 


