
ZARZĄDZENIE NR 18/2018
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie regulaminu udostępniania podręczników, materiałów  edukacyjnych
oraz ćwiczeniowych uczniom szkoły podstawowej

Na podstawie art. Art. 22ad ust. 1 oraz 22ak ust. 2, 3, 4 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r.  –(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej im ks. Pawła Chmielewskiego
w Klebarku Wielkim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się wzór oświadczenia zapoznania się z regulaminem udostępniania
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom Szkoły
Podstawowej im ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.



Załącznik nr 1 do zarządzenia  18/2018  Dyrektora ZSP w Klebarku Wielkim

REGULAMIN  UDOSTĘPNIANIA  PODRĘCZNIKÓW,
 MATERIAŁÓW  EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH UCZNIOM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM KS. PAWŁA CHMIELEWSKIEGO

         § 1 

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Pawła Chmielewskiego
wchodzacą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim;

2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego
w księdze uczniów szkoły;

3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Purdę.

       § 2. 

1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające
postać papierową wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część (np. płyty
CD/DVD, mapy).

2. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Podręczniki dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII Szkoły Podstawowej w Klebarku

Wielkim są własnością organu prowadzącego szkołę.

      § 3. 

1. Dodatkowe komplety podręczników i materiałów edukacyjnych są przechowywane
w bibliotece szkolnej.

2. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły w trakcie roku szkolnego, w nowej
szkole do czasu zakupu dla niego przez szkołę podręczników lub materiałów
edukacyjnych, korzysta on z dodatkowego kompletu podręczników lub materiałów
edukacyjnych.

       § 4.
Zasady wypożyczania i zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych.

1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są zwrócić wypożyczone
podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć
dydaktyczno-wychowawczych na początku roku szkolnego i zwracane nie później niż na
tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

3. Zwracane podręczniki i materiały edukacyjne nie powinny nosić śladów zużycia
większych niż wskazujące na ich normalne używanie.

4. Za znaczne zużycie podręcznika lub materiału edukacyjnego uznaje się w szczególności
popisanie, porysowanie, zalanie, liczne bądź rozległe plamy, podarcie, brak kartek oraz
inne uszkodzenia utrudniające dalsze użytkowanie podręcznika lub materiału
edukacyjnego.

5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy,
plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie
mogą być oddzielnie wypożyczane, ani oddzielnie zwracane).

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie określonym w § 4
ust. 1 lub ust. 2 wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu.
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7. Zagubienie bądź zniszczenie płyty CD/DVD lub innych załączników stanowiących
integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego skutkuje koniecznością zwrotu
kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

8. Przypadki zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego
należy niezwłocznie nauczycielowi bibliotekarzowi. Utracony egzemplarz zostanie
zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic lub opiekun prawny ucznia, wpłacając
wartość podręcznika na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.

9. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej
w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub
w przypadku innych zdarzeń losowych niezwłocznie po zaistnieniu wymienionego wyżej
zdarzenia.

10. Wypożyczenie oraz zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych jest rejestrowany
w komputerowej bazie użytkowników prowadzonej przez bibliotekę szkolną.Każdy
uczeń ma imiennie przypisany egzemplarz podręcznika, za który odpowiada.

11. Uczeń oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia przed wypożyczeniem używanych
podręczników i materiałów edukacyjnych ma obowiązek sprawdzić ich stan,
a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wydawane uczniom.
Rodzice lub opiekunowie prawni kwitują odbiór wydanych podręczników i materiałów
na wrześniowym zebraniu z rodzicami lub w innym ustalonym przez nauczyciela
bibliotekarza terminie.

      § 5.

Zasady korzystania z wypożyczonych podręczników.

1. Po otrzymaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń jest zobowiązany do
ich obłożenia w sposób nie uszkadzający ich okładki oraz kodów kreskowych oraz dbania
o ich stan przez cały okres użytkowania.

2. Zabrania się w szczególności wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek wpisów
i notatek w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej, jednak przed
zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń powinien usunąć wszystkie
wpisy.

      § 6.

Zasady postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych
podręczników.

1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika do klas I-VIII szkoły podstawowej
prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do biblioteki szkolnej.

2. Zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej należy dokonać zgodnie z podana przez szkołę informacją na
rachunek Gminy Purda: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 (Bank Spółdzielczy w
Szczytnie, Filia w Purdzie) W treści przelewu należy wpisać: „ZSP w Klebarku Wielkim -
zwrot za podręcznik do ……..  klasa …….. imię i nazwisko ucznia”.

3. Potwierdzenie wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do biblioteki szkolnej.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  18/2018  Dyrektora ZSP w Klebarku Wielkim

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIU SIĘ
Z REGULAMINEM UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW

EDUKACYJNYCH ORAZ ĆWICZENIOWYCH UCZNIOM ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KLEBARKU WIELKIM

Przyjmuję do wiadomości postanowienia regulaminu i biorę na siebie pełną

odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna

……………………………………………………………………….…. ucz. kl. ………….…

podręczniki.

Potwierdzam przyjęcie kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

do klasy………………………..  w roku szkolnym ……………/……………...

……………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klebark Wielki, dn. ………………...……
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