REGULAMIN
W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA
PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH
Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2015 poz. 2156, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane
kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
§2
Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający
powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić
nauczycielowi bibliotekarzowi. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.
W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed
zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać – imieniem
i nazwiskiem dziecka.
§3
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od
rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za każdą z części „Naszego elementarza” do klasy
pierwszej oraz 4,21 zł za każdą z części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy drugiej oraz
2,35 zł za każdą z części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy trzeciej. Kwota rekompensaty
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. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika z j. angielskiego do kl. I, II lub
III oraz podręcznika dowolnego przedmiotu do klasy IV lub V szkoła może żądać od rodziców
ucznia zwrotu kwoty równowartej wartości rynkowej danego podręcznika lub odkupienia
i przekazania bibliotece szkolnej takiego samego podręcznika.
§4
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują stosowne
oświadczenie o odpowiedzialności finansowej oraz o zapoznaniu z regulaminem w sprawie
określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników
lub materiałów edukacyjnych oraz upoważniają ucznia do ich odbioru.
§5
Regulamin ma zastosowanie: w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas l, II, III, IV i V
szkoły podstawowej.

