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Regulamin wypoŻyczania i udostępniania podręczników szkolnych
w Zes po le Szkol n o-P rzedszko I nym w P iwn i c znej-Zdr oju.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.z2014r. poz.81l.

Podręczniki do klas I-VIII Zespofu Szkolno-Przedszkolnego W Piwnicznej-Zdroju są własnością
SzkoĘ.

Szkoła nieodpłatnie wypoĘcza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać
papierową.

3. Szkoła przekazuje uczniom materiaĘ ćwiczeniowe bez obowiązkuzwtotu.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązuje się do zwrotu nowych
podręczników zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Uczniom' ktorzy nie dokonali zwrotu wypoŻyczonych z biblioteki materiałów, wstrzymuje się
w nowym roku szkolnym wypoĘ częnia do momentu uregulowan ia za|egłości.

5. W przypadku' gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego' zobowiązany jest
do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypoĄczonych podręczników (materiałów
edukacyjnych).

6. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego,
w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika' korzysta z dodatkowego kompletu
podręczników (materiałów edukacyjnych) wypozyczonych z biblioteki szkolnej.

7 . Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej wraz z wychowawcą/ nauczycielem przedmiotu podczas
zaj ęć edukacyjnych i v,rypoĘ czają komplety podręczn ików.

W klasach I, II i III pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą vłypoĘczane
uczniom we wrześniu. o kolejnychvłypoŻyczeniach i oddaniu uĄrtkowanych wcześniej podręczników
(mate riałów edukacyj nych) decyduj e nauczy ciel.

Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypoŻyczanial oddawania podręczników, są zobowiązani do
indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

l0. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (przede wszystkim nie pisanie lub rysowanie
wewnątrz, dbanie o dokumenty towarzyszące, np. pbĄ CD). Wszvstkie podreczniki musza bvć
obłożone ! podpisane.

1 1. osoby, które chcą skorzystaó z podręczników do klas programowo wyzszych lub niższyeh, mogą to
zrobić tylko na miejscu w bibliotece, pod warunkiem, że na stanie znajduje się egzemplarzzapasow'
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Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września Ż02Ż t.


