Aneks do REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
NR 2 W SZCZYTNIE
ZASADY WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego
szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne udostępnia biblioteka szkolna na
podstawie imiennej listy uczniów w obecności wychowawcy klasy
3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane i zwracane w dniu
i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem
a wychowawcą klasy.
4. Osoby wypożyczające bezpłatne podręczniki zobowiązane są zwrócić je
w dobrym (niezniszczonym) stanie, możliwym do dalszego użytkowania
(bez zabrudzeń, uszkodzeń, bez zapisów – notatek w nim itp.) wraz z ich
dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
5. Wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy zabezpieczyć
przed ewentualnymi uszkodzeniami lub zniszczeniem np. obłożyć
w okładkę, przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
6. Rodzic/opiekun prawny ucznia wraz z uczniem
ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
wypożyczonych
podręczników
i
materiałów
edukacyjnych,
nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
7. Zwrotu podręczników należy dokonać do piątku na tydzień przed
zakończeniem roku szkolnego. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca
zamieszkania, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do bezzwłocznego
zwrotu podręcznika. (do biblioteki szkolnej) najpóźniej w dniu przerwania
nauki W przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie
wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym
wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi
przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy
następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.
8. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich
rodziców/ opiekunów prawnych z treścią niniejszych szczegółowych
warunków korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów
edukacyjnych i stosowania się do zawartych w nim postanowień
9. Zasady wypożyczania i korzystania z podręczników i materiałów
edukacyjnych dostępne są w bibliotece szkolnej.

