Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2019/2020
Dyrektora SP Nr 13 im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11 września 2019 roku

Regulamin wypożyczania użytkowania i zwrotu podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe zasady wypożyczania, użytkowania i zwrotu
uczniom Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom
materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej.
2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
3. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
4. Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I-VIII podręczniki, materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi ich integralną
część i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem /materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty
CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
6. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych,
mających postać elektroniczną.
7. Podręczniki /materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres minimum 3 lata
(3 kolejne roczniki), a materiały ćwiczeniowe są przekazane bez konieczności zwrotu,
do użytku indywidualnego.

8. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika,
zarówno w szkole, jak i w domu.
8. Wszelka dokumentacja, związana z wypożyczeniem i zwrotem podręczników /materiałów
edukacyjnym znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel
bibliotekarz.

§2
Udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki /materiały edukacyjne na
okres danego roku szkolnego.
2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica i ucznia niniejszego regulaminu,
potwierdzona podpisem akceptującym jego postanowienia.
3. Za zapoznanie rodziców i ucznia z treścią regulaminu odpowiada wychowawca klasy.
4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników /materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
dokonuje nauczyciel bibliotekarz przy współpracy z wychowawcą klasy.
5. Każdy podręcznik posiada nr inwentarzowy, który na czas wypożyczenia zostaje
przypisany do konkretnego ucznia.
6. Wypożyczenie podręczników /materiałów edukacyjnych w klasach I-III, odbywa się
w obecności rodzica /prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór
własnoręcznym podpisem.
7. Wypożyczenie uczniom z klas IV - VIII podręczników /materiałów edukacyjnych odbywa
się w obecności wychowawcy klasy. Uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem
odbiór podręczników /materiałów edukacyjnych.
8. Wydanie materiałów ćwiczeniowych następuje na podstawie protokołu zbiorczego
sporządzonego przez nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawcę klasy.
9. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia
roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

10.

Wypożyczenie

podręcznika

może

nastąpić

również

w

innym

terminie,

w trakcie roku szkolnego.
11. W przypadku zagubienia podręcznika /materiału edukacyjnego szkoła wypożycza
uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.

§3
Użytkowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

1. Uczeń korzystający z podręczników /materiałów edukacyjnych zobowiązany jest do ich
poszanowania i używania zgodnie z przeznaczeniem, do troski o walor estetyczny
i użytkowy, do ochrony przed zniszczeniem i zgubieniem.
2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek
notatek, rysunków, zaznaczeń.
3. Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia,
niepowodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi,
zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika /materiału edukacyjnego,
rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza
i wychowawcę klasy.
6. Rodzic / uczeń, który otrzymuje podręcznik /materiał edukacyjny i podpisuje jego odbiór,
oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny
do użytku.

§4
Zwrot podręczników / materiałów edukacyjnych

1. Zwrotu wypożyczonych podręczników /materiałów edukacyjnych dokonuje się
w terminach określonym przez szkołę i podanych przez bibliotekarza do wiadomości uczniów
i rodziców, jednak nie później niż do 15 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący
do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie
później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Podręczniki /materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej również
w przypadku: skreślenia ucznia z listy uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku
innych zdarzeń losowych.
3. Zwrot podręczników /materiałów edukacyjnych przez ucznia następuje w obecności
wychowawcy klasy oraz nauczyciela bibliotekarza.
3. Uczeń zwraca podręczniki / materiały edukacyjne, zgodnie z wykazem na podstawie,
którego dokonano wypożyczenia, potwierdzając zwrot własnoręcznym podpisem.
4. Dokonując zwrotu podręczników uczeń jest zobowiązany usunąć swoje podpisy
oraz pozostawione sprawdziany, notatki itp.
5. Podczas zwrotu podręczników /materiałów edukacyjnych nauczyciel bibliotekarz dokonuje
oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności
może współpracować z wychowawcą klasy.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła zażąda od rodziców /prawnych opiekunów odkupienia podręcznika /
materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika /materiału
edukacyjnego.

§5
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu i stosowania się do zawartych w nich postanowień.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do Regulamin wypożyczania
i użytkowania podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania i użytkowania
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej

Lp.

Imię i nazwisko ucznia klasy

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczenie ucznia
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania i użytkowania
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej

Lp.

Imię i nazwisko ucznia klasy

Podpis ucznia

