Regulamin udostępniania
podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych
uczniom Zespołu Szkół w Krzemienicy
1.

Podręczniki przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół są własnością
Szkoły.

2.

Szkoła wypożycza nieodpłatnie uczniom podręczniki (materiały
edukacyjne) w postaci papierowej oraz nieodpłatnie zapewnia uczniom
dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) w postaci
elektronicznej.

3.

Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego
potwierdzenia odbioru zestawu ćwiczeń i oświadczenia o zapoznaniu się
z Regulaminem.

4.

Wszyscy uczniowie korzystający z podręczników i innych materiałów
edukacyjnych zobowiązani są do szczególnej dbałości o ich stan.

5.

Każdy uczeń zobowiązany jest oprawić podręczniki, aby zabezpieczyć ich
okładkę.

6.

Zabrania się uczniom rysowania i pisania na stronach wypożyczonych
podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

7.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia do
biblioteki szkolnej podręcznika do klasy I, II lub III szkoły podstawowej
zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej rodzic ucznia dokonuje
wpłaty odpowiednio:
1) kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza”
do klasy I szkoły podstawowej;
2) kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza
szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
3) kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza
szkoła” do klasy III szkoły podstawowej;
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 do klasy …”, podając klasę (I, II lub III),
której dotyczy zwrot. Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa.

8.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia do
biblioteki szkolnej
podręczników lub materiałów edukacyjnych
zakupionych ze środków dotacji celowej tj.:
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1) do języka angieskiego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
2) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły
podstawowej,
3) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,
rodzic ucznia dokonuje wpłaty kwoty wskazanej przez dyrektora szkoły na
konto szkoły wskazane przez dyrektora. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub
materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej
stanowi dochód szkoły.
9.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia,
w trakcie trwania roku szkolnego, zanim zakupiony zostanie nowy
podręcznik, uczeń otrzyma zastępczy podręcznik z rezerwy, która znajduje
się w bibliotece szkolnej.

10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika jego stan będzie
oceniany przez komisję w składzie: nauczyciel bibliotekarz i wychowawca
klasy.
11. Każdy uczeń opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego, zobowiązany
jest zwrócić do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki
(materiały edukacyjne).
12. Uczeń, który przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku
szkolnego, do czasu zakupienia przez Szkołę podręcznika dla niego,
korzysta z rezerwowych podręczników i innych materiałów edukacyjnych
zgromadzonych w bibliotece szkolnej.
13. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły,
podręczniki (materiały edukacyjne) dostosowane do jego potrzeb
i możliwości stają się własnością szkoły, do której uczeń przechodzi.
14. Po zakończeniu korzystania z danej części podręcznika wychowawca klasy
zobowiązany jest dopilnować jego zwrotu przez całą klasę i wypożyczenia
kolejnej części w terminie ustalonym z nauczycielem bibliotekarzem.
15. Uczniowie nieobecni w tym dniu w szkole, zobowiązani są indywidualnie
zgłosić się do szkolnej biblioteki w celu zwrotu i wypożyczenia kolejnej
części podręcznika.
Krzemienica, 1 września 2016 r.
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