Szczegółowe zasady korzystania
z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
wypożyczonych z biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach
1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gromadzone są w
bibliotece szkolnej, a następnie wypożyczane uczniom naszej szkoły.
2. Wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne wpisywane są do
indywidualnych kart czytelnika.
3. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom za pośrednictwem
wychowawcy danej klasy.
4. Wychowawca potwierdza swoim podpisem wykaz otrzymanych materiałów
ćwiczeniowych i przekazuje je uczniom wg zasad ustalonych w dasnych
oddziale/klasie.
5. Po zakończeniu korzystania z danej części podręcznika uczeń zobowiązany jest
niezwłocznie zwócić podręcznik do biblioteki szkolnej.
6. Jeżeli podręcznik jest wykorzystywany w ciągu całego roku szkolnego to uczeń
zobowiązny jest zwrócić podręcznik w nieprzekraczalnym terminie do 23.06
danego roku szkolnego (dotyczy to również materiałów edukacyjnych).
7. Zobowiązuje się wychowawców klas do dopilnowania uczniów aby
przestrzegali ww. terminów.
8. W wypożyczonych podręcznikach (materiałach edukacyjnych) nie wolno
dokonywać żadnych wpisów, podkreśleń, skreśleń, dopisków, zakreśleń,
zagięć, itp.
9. Każdy uczeń zobowiązany jest wypożyczony podręcznik oprawić i podpisać go
na założonej oprawce. Nie wolno podpisywać podręcznika na obowlutach lub
w środku podręcznika (dotyczy również materiałów edukacyjnych).
10. Podręczniki należy zwrócić w stanie nadającym się na ponowne użytkowanie
przez kolejne dwa roczniki danej klasy. Podręcznik nie może być „brudny”,
popisany lub poplamiony, itp. (dotyczy również materiałów edukacyjnych).

11. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela biblioteki, że
podręcznik (dotyczy również materiałów edukacyjnych) został zniszczony,
uszkodzony lub zagubiony szkoła ma prawo żądać od rodziców zwrotu:
1) kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych do danego
przedmiotu lub edukacji
2) wpłaty określonej kwoty na konto Narodowego Barku Polskiego ( dotyczy
podręcznika darmowego z MEN)
12. Materiały ćwiczeniowe przekazywane uczniom nie podlegają zwrotowi do
biblioteki szkolnej. Służą one uczniom do utrwalenia wiadomości i
umiejętności. W materiałach ćwiczeniowych uczniowie mogą dokonywać
wpisów zgodnie z polecianiami nauczyciela.
13. Zobowiązuje się uczniów oraz rodziców uczniów aby wypożyczone
podręczniki były szanowane i zwrócone w jak najlepszym stanie. Przede
wszystkim: Czyste! Nie poplamione! Nie popisane. By inni mogli z nich
korzystać!

