REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
dla ucznia w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w roku szkolnym 2015/2016
Podstawa prawna: art. 22ae 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. Uczniowie klas: czwartych szkoły podstawowej i klas pierwszych gimnazjum otrzymują nieodpłatnie
podręczniki do korzystania w szkole i w domu – zgodnie z wykazem ujętym na Karcie Wydania
Podręczników.
2. Zgodnie z Ustawą MEN z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 811) podręczniki są własnością szkoły, do której uczeń uczęszcza. Egzemplarz
podręcznika przeznaczony jest do używania w szkole przez okres 3 lat.
3. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
4. Uczniowie otrzymują podręczniki/ materiały edukacyjne/ ćwiczenia od wychowawcy, po zapoznaniu się z
regulaminem i pisemnym potwierdzeniu odbioru, także przez rodzica/ opiekuna prawnego.
5. Uczeń jest zobowiązany oprawić podręczniki we własnym zakresie a okładkę opatrzyć naklejką z własnym
imieniem i nazwiskiem.
6. Uczniowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
7. Zasady zdawania podręczników:
a) uczeń jest zobowiązany zwrócić podręcznik w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć
dydaktycznych w danym roku szkolnym;
b) uczeń oddaje podręcznik swojemu wychowawcy;
c) oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia, w szczególności podręcznik nie
może być:
 popisany, porysowany
 poplamiony
 podarty
 zalany
 pozbawiony kartek
 posiadać inne cechy utrudniające dalsze użytkowanie
d) w pierwszym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym powołana
przez Dyrektora komisja (bibliotekarz, wychowawcy klas oraz przedstawiciel Rady Rodziców) oceni
stan podręczników
e) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń stwierdzonych przez komisję lub w przypadku
niezwrócenia podręcznika, rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do pokrycia kosztów
zakupienia nowego podręcznika.
8. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy. Koszt
zakupienia ponosi rodzic/ opiekun prawny dziecka
9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny
zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.
10. Wszelkie inne sytuacje, nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

