REGULAMIN
korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
przez uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669);
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach
nauczania.
2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę, znajdują się w zasobach
biblioteki szkolnej i powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.
3. Podręczniki wypożyczane są uczniom szkoły na okres zajęć dydaktycznowychowawczych i należy je zwrócić do biblioteki szkolnej w terminie podanym przez
dyrektora szkoły.
4. Materiały ćwiczeniowe udostępniane są uczniom bez obowiązku zwrotu.
5. Wychowawca klas wraz z uczniami odbiera komplety podręczników z biblioteki szkolnej
w wyznaczonym terminie.
6. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.
Uczeń:
1) po otrzymaniu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, zobowiązany jest podpisać każdy egzemplarz: imię, nazwisko, klasa i rok
szkolny;
2) ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczonych podręczników lub materiałów
edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia lub braki zgłosić do biblioteki szkolnej,
w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania; odpowiedzialność materialną za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia nieujawnione w chwili wypożyczenia ponosi rodzic;
3) zobowiązany jest dbać o stan podręczników, obłożyć w taką okładkę, aby mógł ją zdjąć
po zakończeniu użytkowania bez uszkodzenia podręcznika;
4) powinien na bieżąco dokonywać drobnych napraw, np. podklejanie kartek;
5) nie może dokonywać jakichkolwiek wpisów i notatek w podręczniku;

6) zobowiązany jest oddać wraz z podręcznikiem dołączone płyty CD, mapy, plansze itd.,
które stanowią integralną część podręcznika;
7) zobowiązany jest zwrócić do wychowawcy wykorzystaną część podręcznika (jeżeli
podręcznik składa się z kilku części) przed wypożyczeniem kolejnej (klasy I-III).
7. Wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele danego przedmiotu mają obowiązek sprawdzić,
czy podręcznik, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są podpisane przez ucznia
(na pierwszej lekcji po wypożyczeniu).
8. Rodzic na pierwszym spotkaniu z wychowawcą potwierdza podpisem fakt zapoznania
się z regulaminem i wzięcia odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki lub
materiały edukacyjne.
9. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły w czasie trwania roku szkolnego do innej
placówki ma on obowiązek zwrócić wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne
do biblioteki szkolnej.
10. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie oddają podręczniki i materiały
edukacyjne nauczycielowi danego przedmiotu/wychowawcy (klasy I-III), który ma
obowiązek sprawdzić ich stan techniczny, dołączone płyty CD, mapy, plansze itd., które
stanowią integralną część podręcznika.
11. Nauczyciel na otrzymanym protokole zaznacza przy nazwisku ucznia informację
o zwróceniu lub niezwróceniu podręcznika lub materiału edukacyjnego, protokół
z kompletem podręczników zwraca do biblioteki według ustalonego harmonogramu.
12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia (uszkodzenie okładki, brak kartek, zabrudzenie,
brak
płyty
lub
uszkodzenie
płyty
CD,
zamazanie:
kodu,
numeru
inwentarzowego/uszkodzenie kodu, braku wpisu danych ucznia) lub niezwrócenia
podręcznika lub materiału edukacyjnego w wyznaczonym terminie, szkoła może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub
materiału edukacyjnego.
13. W celu uzyskania od rodziców kosztu zakupu uszkodzonych, zniszczonych lub
zagubionych podręczników, szkoła wysyła do nich wezwanie do zapłaty.
14. Regulamin jest dostępny w bibliotece, u wychowawcy, na stronie internetowej szkoły.

Załącznik nr 1
Janów Lubelski, dn. ............................ 20……. r.
Potwierdzenie zapoznania się rodzica z Regulaminem korzystania z bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie
Lubelskim. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez
córkę/syna podręczniki i materiały edukacyjne będące własnością szkoły.
Klasa ……... Wychowawca: ………………………………………
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