REGULAMIN
WYPOŻYCZENIA DOTACYJNYCH PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W MIELCU
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku
szkolnego.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na
wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Wyrażenie woli rodziców/prawnych opiekunów, o której mowa w pkt 2 powinno być
potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy
uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
5. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis ten
stosuje się również do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych.
6. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku
skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku
innych zdarzeń losowych.
7. W przypadku zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, znacznego zużycia,
wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do
oddania odtworzonego podręcznika lub materiału edukacyjnego, zakupu nowego lub zwrotu
kosztów zakupu.
8. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia pracy z danym podręcznikiem.
9. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego
zwracają podręcznik i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
10. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w trybie określonym w
pkt 8 i 9 bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu.
11. W przypadku o którym mowa w pkt.10 bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania
się z obowiązku rozliczenia się i informuje o postanowieniu zawartym w pkt 7 niniejszego
regulaminu.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11, wychowawca powiadamia rodzica oraz
nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu.
13. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu mimo upływu terminu, o którym mowa
w pkt 11, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę
dyrektorowi.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego
podręcznika lub materiału edukacyjnego wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z
obowiązku określonego w pkt 7 niniejszego regulaminu.
15. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w pkt 12 dyrektor ma
prawo wszcząć procedurę egzekucji.

16. Zapisów w pkt 10-15 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika lub
materiału edukacyjnego po jego trzyletnim użytkowaniu.
17. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu
podręcznika.
18. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się na konto szkoły.
19. 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.
20. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
21. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w
podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
22. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
23. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
24. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem, które jest
zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.
25. Po okresie użytkowania, wskazanym w Ustawie (trzech latach) zniszczone i nieaktualne
podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki, zgodnie z procedurą ewidencji
zbiorów, obowiązującą w placówce.

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z REGULAMINEM WYPOŻYCZENIA DOTACYJNYCH

PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
W MIELCU - zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności
materialnej za spowodowane szkody.
Wyrażam zgodę na wypożyczenie kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
mojego dziecka na rok szkolny …………………………. z obowiązkiem zwrotu zgodnie z regulaminem.
Wyrażam zgodę na przekazanie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu.
Klasa

Nazwisko i imię ucznia

Mielec, dn. ……………………

Imię i nazwisko rodzica

Podpis rodzica

