
Regulamin wypoĘczeń bezpłatnych podręczników w Szkole Podstawowej z Oddz.
Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Podstawa pla\łna: art.22ae ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 o zmianię ustawy o systemie
oświaĘ oraz niektórych irrnych ustaw (Dz. U. z2O11r. poz.S11)

Podręczniki są własno ścią biblioteki szkolnej .

1. Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czr,vartych i piątych otrzymują darmowe
podręczniki do korzystania w szkole i w domu.
2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręcznik ,,Nasz elementarz" oTaz irrne podręczniki
zakupione przez szkołę uzyTvane w szkole ptzez okres 3 lat.
3.Uczniowie wypozyczają podręcznlki na okres jednego roku szkolnego.
4.Uczniowie otrzymują podręczniki po rozpoczęctu roku szkolnego w bibliotece, po
zapoznaruLl się z regulaminem i pisemnym potwierdzeniu odbioru pTzęz rodzicil opiekuna
prawnego.
Kolej ne części podręczników otrzym ają w vłyznaczonym terminie.
5. Po opracowaniu kazdej części podręcznika .,Nasz elementarz" i dalszych części
przeznaczonych do klasy II i III zostaje on odebran>r przez bibliotekarza.
6. Zlwot ostatniej części podręcznika nastąpi w przedostatnim tygodniu roku szkolnego.
7. Oddawany podręcznik nie moze mieć cech znacznego zniszczenta:

- brak stron
- popisany, porysowany
- poplamiony
- podarty
- zalany
- inne, utrudniające dalsze uzltkowanie
8. Przypadki zagubienia podręcznlka w ciągu roku szkolnego nalezy niezwłocznie zgłosić u
wychowawcy.
9. Koszty zagubionego lub zniszczonęgo podręcznika ponosi rodzic/ opiekun prawny,
odkupując zniszczonyl zagubiony podręcznik, & w wypadku klas I - III wpłacając
odpowiednią kwotę na konto MEN.
|0. Zasady zda:wanta podręczników:
- r.v ostatnim tygodniu nauczania danego roku szkolnego zostanie z:wołana komisja
(bibliotekarz i wychowawcy klas), która oceni stan podręczników
_ komisja ptzekaże wszystkim rodzicom informację zs,lrotną na temat dopuszczenia
podręczników do dalszego uĄtkowania w kolejnym roku szkolnyrn
- w przypadku stwierdzenia wlw zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia podręcznika,
rodzicl opiekun prawny dziecka zobowiązany jest odkupić podręcznik w -.uqyznaczonym

terminie.
W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, rodzic / opiekun
pra\łTly zobowtązany jest do oddania do biblioteki wszystkie wypozyczone podręczniki.
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