Regulamin wypożyczania i udostępniania
bezpłatnych podręczników ( materiałów edukacyjnych )
uczniom klas I, II , IV Szkoly Podstawowej
oraz I Gimnazjum
Zespołu Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II w Redle
w roku szkolnym 2015 / 2016
1. Podręczniki są własnością szkoły. Mają służyć przez kolejne lata uczniom
naszej placówki.
2. Materiały ćwiczeniowe są własnością ucznia, który korzysta z nich w danym
roku szkolnym i nie zwraca do biblioteki.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki ( materiały edukacyjne).
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika
( materiałów edukacyjnych ), uczeń kl. I, II szkoły podstawowej
zobowiązany jest zwrócić koszty zakupu książek.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika
( materiałów edukacyjnych ), uczeń kl. IV szkoły podstawowej oraz I
gimnazjum zobowiązany jest do odkupienia ich na własny koszt w
internetowych sklepach wydawnictwa Nowej Ery lub w księgarniach.
Uczeń, który nie posiada w domu dostępu do Internetu będzie mógł
dokonać zamówienia w bibliotece szkolnej.
6. Wypożyczanie i zwrot podręczników odbywać się będzie całą grupą klasową
pod opieką wychowawcy.
7. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania / oddawania /
podręczników, zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki
szkolnej.
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników przez ucznia, zanim
zostanie zakupiony nowy, może on korzystać z podręcznika, znajdującego się
w rezerwie biblioteki szkolnej.

9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego,
zobowiązany jest do zwrotu podręcznika ( materiałów edukacyjnych ) do
biblioteki szkolnej. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną, którzy podręczników ( materiałów edukacyjnych ) nie zwracają.
10.Uczeń zobowiązany jest dbać o podręczniki ( przechowywać w okładce,
chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem, nie pisać wewnątrz
podręcznika, itd. ).
11.Rodzic / prawny opiekun / ucznia zostaje zapoznany z regulaminem na
pierwszym zebraniu klasowym we wrześniu roku szkolnego 2015/2016.
Zobowiązuje się on do przestrzegania procedur, co potwierdza podpisem
w odrębnym oświadczeniu.

Podstawa prawna z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie systemu oświaty oraz
niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. Poz. 811
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