Szkoła Podstawowa Nr 17 im. J.I. Kraszewskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17
W POZNANIU
Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 811); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

1.

Podręczniki, ćwiczenia, oraz płyty są własnością szkoły. Wypożycza się je nieodpłatnie
za pośrednictwem szkolnej biblioteki.

2. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Wypożyczone podręczniki, ćwiczenia, płyty należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem.
Podręczniki winny mieć założoną okładkę ochronną z nazwiskiem ucznia (nie wolno stosować
okładek samoprzylepnych). Na wypożyczającym ciąży obowiązek naprawy drobnych
uszkodzeń.
4. W podręczniku nie można pisać, rysować ani w jakikolwiek sposób zostawiać trwałych śladów
(w tym zakazane jest używanie długopisów/pisaków zmazywalnych i ołówków). Uczniowie
winni mieć świadomość, iż podręczniki będą służyć innym nie krócej niż przez trzy lata
szkolne.
5. Rodzice odpowiadają materialnie za wypożyczone podręczniki i płyty co zaświadczają
własnoręcznym podpisem potwierdzającym znajomość niniejszego regulaminu.
6. Zagubienie bądź zniszczenie (w tym zalanie) podręcznika należy niezwłocznie zgłosić
w bibliotece szkolnej. Rodzic jest zobowiązany wpłacić wyznaczoną kwotę na konto wskazane
przez dyrektora szkoły (w przypadku klas I-III), lub odkupić podręcznik (w przypadku klas
IV-VI). Powyższe procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce
"Podręczniki". W przypadku zagubienia, uszkodzenia płyty rodzic zobowiązany jest odkupić
płytę lub wykonać jej kopię.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników, materiałów edukacyjnych przez
ucznia, zanim zostanie zakupiony podręcznik rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są
wykonać kserokopię potrzebnych materiałów edukacyjnych we własnym zakresie.
8. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany
jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników, ćwiczeń i
płyt.
9. Podręczniki, zestawy ćwiczeń składające się z kilku części wypożyczane są po oddaniu części
poprzedniej.
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10. W ciągu roku szkolnego kilkukrotnie będzie sprawdzany stan podręczników oraz zaopatrzenie
ich w okładki. Brak należytej dbałości o ich stan może wpłynąć na ocenę z zachowania ucznia.

