Zarządzenie Nr 4/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
z dnia 15 września 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U.2016.1943), zarządza się, co następuje:
§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów
edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.
§2
1. Ilekroć w Zarządzeniu mowa o:
a) szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wł. St.
Reymonta w Kłodzku,
b) uczniu- należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów
Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku,
c) rodzicu ucznia- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki i materiały
edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników,
e) wychowawcy- należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego zadania
wychowawcy,
f) bibliotekarzu- należy przez to rozumieć nauczyciela bibliotekarza
odpowiedzialnego za wypożyczanie podręczników,
g) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.
§3
1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie
na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.
3. Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2, odpowiada wychowawca.
4. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone
podpisem jednego z rodziców.
5. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców
w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją
bibliotekarzowi.
6. Wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki przeprowadza się niezwłocznie
po dniu obowiązywania podręcznika.
7. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy
bibliotekarzem, a wychowawcą.
8. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy
uczniów, o której mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
9. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa
w ust. 8 jest aktualizowana przez wychowawcę.
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10. W przypadku zmian na liście uczniów danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje się
odpowiednio.
§4
1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich
przeznaczeniem, a także do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne
oraz chronienia ich przed zniszczeniem i zagubieniem.
2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania
jakichkolwiek wpisów, notatek i rysunków; dopuszcza się używanie ołówków
w celu zaznaczenia np. pracy domowej, jednak przed zwrotem podręcznika należy
usunąć wszystkie wpisy.
3. Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą
do usunięcia, niepowodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu
uczniowi, zatem może on dokonywać wpisów zgodnie z zawartymi tam
poleceniami.
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest
zobowiązany poinformować wychowawcę.
6. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza
jego zwykłe używanie bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu
kosztów zakupu podręcznika.
7. Jeżeli do podręcznika dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy
je zwrócić wraz z podręcznikiem. Ich zagubienie skutkuje koniecznością zwrotu
kosztów całego podręcznika.
§5
1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:
a) zakończenia pracy z danym podręcznikiem,
b) wykreślenia ucznia z księgi uczniów;
c) gdy uczniowie pracują z podręcznikiem do końca roku szkolnego, oddają go
w ostatnim tygodniu nauki.
2. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu
z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
3. Poza terminem, o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy
zwrotu podręczników.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj.
powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić i obłożyć w nową okładkę, jeśli
wcześniejsza uległa zniszczeniu.
5. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin,
określając stopień jego zużycia.
6. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub
poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.
7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest zwrócić
otrzymane podręczniki.
8. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi w trakcie roku szkolnego
do innej szkoły, nie ma obowiązku zwrotu podręczników.
§6
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1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz
za
pośrednictwem
wychowawcy,
przekazuje
rodzicom
powiadomienie
o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.
2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony
w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy,
przekazuje rodzicom powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu
kosztów zakupu podręcznika.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7- dniowy termin
wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje
o postanowieniach § 4 ust. 6 niniejszego Zarządzenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz
nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu
terminu, o którym mowa w ust. 3,wychowawca w formie notatki służbowej opisującej
sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor wzywa rodzica do zwrotu
wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7- dniowy termin wywiązania się
z obowiązku określonego w § 4 ust. 6 niniejszego Zarządzenia.
7. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4,
dyrektor ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
8. Zapisów ust. 3-5 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika po jego
trzyletnim użytkowaniu.
9. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu
podręcznika.
10. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się
na rachunek wskazany przez dyrektora szkoły. Kwota ta stanowi dochód budżetu
państwa.
§7
1. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom i bibliotekarzom szkoły.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej szkoły.
3. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym
Zarządzeniem.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
…………………………………
Podpis dyrektora
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Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 z dnia 15 września 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Potwierdzenie zapoznania się z zarządzeniem:
Lp.
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Nazwisko i imię
Adamczyk Zofia
Adamiak Małgorzata
Bagińska Alicja
Błońska Izabela
Chrostowska Marlena
Data Iwona
Dłużniewska Iwona
Gałęska Magdalena
Gąsiorowska Magdalena
Girda Wiktor
Hradzka Katarzyna
Humeńczuk-Skrzypek Alicja
Jasińska-Hrycak Magdalena
Kapral Marek
Koźlik Dariusz
Krajewska Lidia
Kurosz Elżbieta
Lasek Magdalena
Mania Justyna
Midura Wojciech
Mielnik Dorota
Myślińska Elżbieta
Postawa Elżbieta
Sklińska Monika
Smerek Barbara
Smolarek Beata
Sosinka Stefania
Stodolnik Dorota
Strychaniecki Piotr
Szczepaniak Ewa
Szkudlarek Krzysztof
Tybińska Dorota
Wieczorek Krystyna
Wikliński Czesław
Zwaduch Katarzyna
Żabińska Agnieszka

podpis
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