Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych
podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w
Lubartowie
Podstawa prawna: art. 22 ak ust 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2014 r., poz. 811)

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i materiały
edukacyjne, które są używane w szkole przez okres 3 lat.
2. Podręczniki są własnością szkoły.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd.
stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych inie mogą być oddzielnie
wypożyczane .Powinny być również w komplecie zwracane do biblioteki.
5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe do edukacji bez obowiązku ich zwrotu.
6. Osobami uprawnionymi do odbioru podręczników i materiałów ćwiczeniowych są rodzice lub
opiekunowie prawni ucznia.
7. Odbiór podręczników i materiałów ćwiczeniowych odbywa się za pokwitowaniem.
8. Miejscem wydawania podręczników jest biblioteka szkolna.
9. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w przedostatnim tygodniu zajęć
edukacyjnych w roku szkolnym.
10. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel
bibliotekarz.
11. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun
prawny zobowiązany jest do oddania wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów
edukacyjnych.
12. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego
zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
13. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników i
materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego w punkcie 12.
14. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w punkcie 13, rozumie się w szczególności
skreślenie ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub inne wypadki losowe.
15. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania
troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
16. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia utrudniających dalsze
użytkowanie np. duże ilości brakujących,popisanych, podartych lub bardzo zalanych stron oraz
innych wad fizycznych, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub
materiałów edukacyjnych.
17. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, rodzic/ opiekun prawny
ucznia zobowiązany jest zwrócić koszt jego zakupu na konto szkoły.
18. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie
zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

