Regulamin wypożyczania i udostępniania
podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej
nr 56 im. H. Sławika w Katowicach
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zapoznają się
z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
2. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują u wychowawcy zapoznanie się
z regulaminem, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego
regulaminu. Oświadczenia są przechowywane przez wychowawców klasy.
3. Podręczniki gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie
wypożyczane uczniom na okres roku szkolnego.
4. Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki uczniów.
5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
6. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz biblioteki
szkolnej, wpisując podręcznik do programu bibliotecznego MOLNet+.
7. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem
odbiór podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
8. Podręczniki na dany rok szkolny wypożyczane są w dniach i godzinach
uzgodnionych
pomiędzy
nauczycielem
bibliotekarzem,
a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu
podręczników. Przy czym ostateczny termin zwrotu podręczników to
ostatni tydzień roku szkolnego. Termin zwrotu podręczników może
zostać przesunięty dla uczniów zdających egzaminy poprawkowe,
klasyfikacyjne lub sprawdzające, po wcześniejszym ustaleniu tego
z wychowawcą oraz nauczycielem bibliotekarzem. Niezwrócenie
wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne
z ich zgubieniem.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych,
rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie,
zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
10.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzice/prawni
opiekunowie ucznia są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika.
Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku
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zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. Zniszczenie
lub zagubienie należy zgłosić wychowawcy i nauczycielowi
bibliotekarzowi. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku zwrotu
podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
11.Komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz oraz Przewodniczący Rady
Rodziców (lub wychowawca), podejmuje decyzję czy podręcznik jest
zniszczony i czy należy odkupić nowy.
12.Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet
podręczników.
13.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony
zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
14.Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na
ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub
bibliotekarzowi.
15.Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
16.Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie
wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.
17.Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw.
18.W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku
szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich
wypożyczonych podręczników. Wychowawca klasy zobowiązany jest do
poinformowania bibliotekarza o odejściu danego ucznia ze szkoły oraz
dopilnowaniu zwrócenia podręczników przez odchodzącego ucznia.
Wychowawca zobowiązany jest również do powiadomienia nauczyciela
bibliotekarza jeśli jego uczeń przepisze się do innej klasy już po
wypożyczeniu podręczników, w celu naniesienia zmian w dokumentacji
bibliotecznej.
19.W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły do naszej szkoły w
trakcie trwania roku szkolnego, na czas zakupu przez szkołę podręcznika
dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników
wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
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