Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników/ materiałów
edukacyjnych oraz zeszytów ćwiczeń uczniom Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

1. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza podręczniki/ materiały edukacyjne
na okres danego roku szkolnego. Książki te przeznaczone są do użytku przez
co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.
2. Biblioteka przekazuje do użytku uczniom materiały ćwiczeniowe bez
obowiązku zwrotu. Uczniowie mogą zatem wykonywać wpisy zgodnie
z zawartymi tam poleceniami.
3. Podręczniki przeznaczone dla klas 1-3 oraz do nauki języków obcych
wypożyczane są za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego.
4. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później jak do 14 dnia
od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może
ulec wydłużeniu.
5. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z
podręczników/ materiałów edukacyjnych zarówno w szkole, jak i w domu.
6. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem czy zgubieniem.
Uczeń powinien zwracać uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie
niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
7. Przez zniszczenie rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie, rozerwanie
i inne uszkodzenia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają pełne
korzystanie z podręcznika. Nie powinno dokonywać się jakichkolwiek notatek,
rysunków, zaznaczeń.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika rodzice/ prawni
opiekunowie zobowiązani są do zakupu nowego egzemplarza.
9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki/ materiały edukacyjne
należy zwrócić niezwłocznie do biblioteki szkolnej.
10. Książki należy zwrócić w ogłoszonym wcześniej terminie (najpóźniej
w ostatnim tygodniu przed zakończeniem nauki).
11. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada
wychowawca klasy.
12. Rodzic/ opiekun prawny podpisuje oświadczenie, które jest zobowiązaniem do
stosowania zasad niniejszego regulaminu.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem wypożyczania
i udostępniania podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz zeszytów ćwiczeń
uczniom Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności
materialnej za spowodowane szkody.
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Nazwisko i imię ucznia

Podpis oświadczającego

