
Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie.

 

1.     W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki i materiały edukacyjne do nauczania zintegrowanego i języka
angielskiego dla klas I, II, III, IV i V stanowiące własność Gminy Pszów.

 

2.    Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie wypożycza swoim uczniom podręczniki (materiały edukacyjne)
mające postać papierową oraz zapewnia uczniom nieodpłatny dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) 
mających postać elektroniczną. Rodzice zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru, gdyż podręczniki należą
do inwentarza szkoły.

3.    Wychowawcy przekazują  uczniom materiały ćwiczeniowe bez  obowiązku zwrotu.  Rodzice zobowiązani  są do
pisemnego potwierdzenia odbioru.

4.  W  przypadku,  zniszczenia  lub  zagubienia  podręczników  (materiałów  edukacyjnych)  przez  ucznia,  rodzice
zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu podręczników zgodnie z aktualnym cennikiem.

 

5.    W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony
zostanie nowy podręcznik,  uczeń może skorzystać z dodatkowego, rezerwowego podręcznika, a w przypadku jego
braku z kserokopii. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien
zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 

6.    W przypadku,  gdy uczeń  odchodzi  ze szkoły w trakcie  trwania  roku szkolnego,  zobowiązany jest  do zwrotu
wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 

7.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole,
na  czas  zakupu przez  szkołę  podręcznika  dla  niego,  korzysta  z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów
edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8.   Poszczególne części podręczników (materiałów edukacyjnych), począwszy od części pierwszej, uczniowie klas I, II
i III otrzymują od wychowawców, którzy wcześniej pobierają je w bibliotece szkolnej.

9.   Wypożyczenie  kolejnych  części  podręcznika  dla  klas  I,  II  i  III  następuje  na  podstawie  decyzji  wychowawcy.
Rodzice potwierdzają odbiór na pierwszej wywiadówce.

 

10.  Uczniowie klas I, II i III nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do
indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej w innym terminie.

11.  Podręczniki  dla  klas  IV,  V  i  VI  odbierają   z  biblioteki  i  zwracają  wyłącznie  rodzice  lub  opiekunowie,  za
potwierdzeniem pisemnym.

12.   Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie ich w okładki nie samoprzylepne, nie pisanie
wewnątrz).

 

13.   Zwrot ostatniej części podręcznika nastąpi w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

         


