Regulamin
wypożyczania podręczników szkolnych
dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Krynicy
1. Podręczniki szkolne zakupione z funduszy budżetu
państwa są własnością Szkoły Podstawowej w Krynicy.
2. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Krynicy,
którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później a od
roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klasy IV.
3. Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku
szkolnego.
4. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich
zwrotu mija w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.
5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Udostępniane książki
należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. W szczególności nie wolno po
nich pisać, rysować, malować ani w nich wycinać.
6. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce. Może to
być okładka papierowa lub foliowa, pod warunkiem, że po zakończeniu
użytkowania będzie można ją zdjąć i wymienić na nową. Na bieżąco należy
dokonywać drobnych napraw podręcznika (np. podklejanie) lub wymiany
okładki.
7. Nie należy umieszczać bezpośrednio na okładkę podręcznika podpisów lub
identyfikatorów uczniów.
8. Za szkody wynikłe z zagubienia podręcznika, uszkodzenia, zniszczenia bądź
niezwrócenia w ustalonym terminie odpowiada rodzic lub prawny opiekun
ucznia.

9. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik wypożyczający jest zobowiązany
zwrócić jego równowartość, zgodną z cennikiem na dany rok szkolny.
Każdorazowo, cennik podaje Dyrektor szkoły.
10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z
edukacji w Szkole Podstawowej w Krynicy, zobowiązany jest oddać w dobrym
stanie otrzymany wcześniej komplet podręczników.
11. Zniszczenia podręczników ocenia komisja, w skład której wchodzą
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (dla klas I-III) oraz zespół wychowawców
klasowych (dla klas IV-VI). Komisja decyduje o wycofaniu podręcznika z obiegu.
13. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uprawnionych do wypożyczania
podręczników, po zapoznaniu się regulaminem podpisują oświadczenie
zobowiązując się do jego przestrzegania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia regulaminu
wypożyczania podręczników szkolnych w SP w Krynicy. Biorę na siebie pełną
odpowiedzialność za wypożyczone przez córkę/syna
…………………………………………………………………………uczennicę/ucznia klasy ………….
podręczniki będące własnością Szkoły Podstawowej w Krynicy.
Krynica, dn. ……………………………
………………………………………………..
( podpis rodzica/prawnego opiekuna)

