Regulamin wypożyczania i korzystania z podręczników szkolnych lub
materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju
§1
1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników szkolnych lub
materiałów edukacyjnych.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres minimum trzech lat.
4. Uczniowie zostają zaznajomieni z regulaminem na pierwszych zajęciach z wychowawcą
w nowym roku szkolnym.
5. Bibliotekarz zapoznaje rodziców z treścią niniejszego regulaminu na pierwszym w roku
szkolnym zebraniu rodziców.
6. Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot jest odnotowywane przez bibliotekarza.
7. Zwrot podręcznika bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.
8. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom bibliotekarz ma obowiązek
odebrania od każdego rodzica podpisanego oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam,
że znane mi są zasady korzystania przez syna/córkę z podręczników i materiałów
edukacyjnych wypożyczonych przez Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu-Zdroju. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności (w tym
odpowiedzialności finansowej) z i materiałów edukacyjnych. Zobowiązuję się także do
poniesienia kosztów finansowych, jeżeli moje dziecko zniszczy lub zagubi podręczni k.
Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna).”

§2
1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
2. Wypożyczenie podręcznika następuje na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do
15 września.

3. W terminie wymienionym w punkcie 2 bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą klasy
organizuje wypożyczenie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla całej klasy.
4. Bibliotekarz informuje uczniów i rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdził stan
podręczników lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić bibliotekarzowi.
5. Bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą organizuje zwrot podręczników przez uczniów
w ostatni piątek czerwca. Uczniowie mają obowiązek zwrócić niezniszczony komplet
podręczników.

§3
1. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, zobowiązany
jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. Uczeń zobowiązany jest zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając
zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
3. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne. Rodzic
zobowiązany jest zabezpieczyć wypożyczone podręczniki okładkami.
4. Zabrania się dokonywania w podręcznikach/ materiałach edukacyjnych jakichkolwiek
czynności mogących przyczynić się ich uszkodzenia bądź zniszczenia.
5. Za zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się dokonanie wady
fizycznej, powodującej zmniejszenie ich wartości użytkowej lub uniemożliwiającej dalsze
korzystanie z podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w wyznaczonym
terminie rodzic ucznia zobowiązany jest zwrócić koszt zakupu podręcznika.
7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa
dyrektor szkoły na podstawie cennika wydawnictwa.

§4
1. Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

