REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM
KL.I, II i IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIAŁYMSTOKU
W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016
1.

Podręczniki MEN do nauczania zintegrowanego , języka angielskiego i do
klasy IV szkoły podstawowej są własnością szkoły.

2.

Szkoła nieodpłatnie wypożycza podręczniki uczniom, mające postać
papierową.

3.

Zestaw podręczników do danej klasy wypożycza w bibliotece szkolnej
wychowawca klasy.

4.

Wychowawca klasy IV podpisuje protokół wypożyczenia podręczników.

5.

Po przekazaniu podręczników uczniom klas I i II, wychowawca ma
odebrać podpisane przez rodziców potwierdzenie odbioru podręcznika i
przekazać je do biblioteki.

6.

Książki do klasy IV wypożycza się na okres przewidziany programem
nauczania.

7.

Wychowawca klasy I i II zwraca komplet wypożyczonych podręczników
do biblioteki szkolnej po każdym zakończonym cyklu nauki (3 miesiące).

8.

W przypadku zguby, zniszczenia w sposób uniemożliwiający korzystanie
lub nie zwrócenie egzemplarza podręcznika z innych przyczyn rodzic
zobowiązany jest do zwrotu kwoty 4,34 zł (za jedną część „Naszego
elementarza”). Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty
dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji
Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W
treści przelewu należy wpisać: ”zwrot za podręcznik część…” podając
numer jednej z czterech części.

9.

W przypadku zagubienia podręcznika przez ucznia w trakcie cyklu
kształcenia uczeń otrzymuje nowy po wcześniejszym okazaniu dowodu
przelania środków na ww rachunek.

10.

Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku
zwrotu.

11.

W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku
szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich
wypożyczonych podręczników.

12.

Obowiązkiem uczniów jest szanowanie podręczników (należy podręcznik
obłożyć , nie pisa

13.

wewnątrz, nie wycinać, nie zaginać stron). Podręczniki będą służyły
innym uczniom przez kolejne 2 lata nauki.

14.

Decyzję w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie
podejmuje dyrektor szkoły.

15.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)

