
                                                                                                                              Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2014/1015

Regulamin korzystania z podręczników szkolnych
                                                                        § 1 

Prawo do korzystania

1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego.
3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
4. Termin zwrotu podręcznika ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem

-bibliotekarzem.

§ 2
Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika

1. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając
zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

2. Zakazuje się:

1) wyrywania kartek z podręcznika, 
2) rozdzierania i nacinania kartek podręcznika,
3) notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.
4) sklejania, gniecenia kartek i okładek podręcznika,
5) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
6) naklejania naklejek i innych kartek,
7) stawiania pieczątek,
8) rzucania podręcznikiem,
9) oraz  wykonywania  jakichkolwiek  innych  czynności,  które  mogłyby  zniszczyć

podręcznik.

3. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 jest uznawane za uszkodzenie
podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w § 3.

§ 3
Zasady odpowiedzialności

1. W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  podręcznika  do  Szkoły  
w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu
podręcznika:
1) za podręczniki do klasy I, II, III szkoły podstawowej zapewnione przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej rodzic ucznia dokonuje zwrotu kosztów podręczników:
- kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I



- kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II
- kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III
Zwrot  kosztów  zakupu  podręczników  rodzice  powinni  przekazać  na  rachunek
bankowy  organu  prowadzącego  szkołę  w  porozumieniu  z  nauczycielem-
bibliotekarzem.

2) za podręczniki lub materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji
celowej  rodzic  ucznia  dokonuje  zwrotu  kosztów  podręczników  lub  materiałów
edukacyjnych
- do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III
- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V, VI 
Zwrot  kosztów  zakupu  podręczników  rodzice  powinni  przekazać  na  rachunek
bankowy  organu  prowadzącego  szkołę  w  porozumieniu  z  nauczycielem-
bibliotekarzem.

2. W momencie  wypożyczania  podręcznika  rodzic  dziecka  jest  obowiązany  do  złożenia
oświadczenia  o  zapoznaniu  się  z  regulaminem  i  przyjęciu  odpowiedzialności  
za  korzystanie  z  podręczników.  Wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  2  
do Zarządzenia nr 4/2014/2015


