SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
§1
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz.996);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe;
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017, poz. 2198);

§2
1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania z biblioteki.
2. Każdy podręcznik/materiał edukacyjny posiada nadany mu indywidualny numer i jest
przypisany do konkretnego ucznia.
3. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane na okres nie dłużej niż jednego roku
szkolnego i należy zwrócić je w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.
4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający
powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić do
biblioteki.
5. O zniszczeniu lub zgubieniu podręcznika należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników/materiałów edukacyjnych przez
ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia lub
zniszczenia podręcznika – rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika na własny
koszt.
8. Wychowawca pośredniczy w rozliczeniu się z podręczników/materiałów edukacyjnych
ucznia z bibliotekarzem.
9. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce. Podręcznik
należy szanować jako dobro wspólne. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy
ewentualnej wymiany okładki.
10. W szczególności zakazuje się:
1) wyrywania kartek z podręcznika;
2) rozdzierania kartek podręcznika;
3) notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.;
4) sklejania kartek podręcznika;
5) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami;
6) nacinania kartek podręcznika nożyczkami;
7) naklejania naklejek i innych kartek;
8) stawiania pieczątek;
9) rzucania podręcznikiem;

10) oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.
11. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić niezwłocznie do
biblioteki.
12. Wypożyczający (uczniowie i ich rodzice) podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem
do stosowania zasad niniejszego regulaminu. Oświadczenia przechowują wychowawcy klas
w teczkach wychowawcy.

