PROCEDURY
Wypożyczania, udostępniania i korzystania z darmowych podręczników przekazanych
Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach przez MEN oraz podręczników lub
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji
celowej w roku szkolnym 2015/2016.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, art. 22aj – ak

1. Dyrektor szkoły przekazuje do biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły podręczniki do zajęć
edukacyjnych, zapewnione przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne zakupione przez szkołę ze środków dotacji
celowej.
2. Nauczyciel bibliotekarz wprowadza na stan biblioteki szkolnej przekazane mu podręczniki i
materiały edukacyjne, zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.
3. Rodzic/prawny opiekun podczas pierwszego wypożyczenia podpisuje oświadczenie, że
zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się
do nich stosował.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na podstawie listy uprawnionych
uczniów przekazanych przez wychowawców klas I,II i IV.
5. Rodzice uczniów uprawnionych do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów
edukacyjnych wypożyczają je z biblioteki szkolnej w terminie wskazanym przez dyrektora
szkoły. Informacja o terminie wypożyczeń podana jest do wiadomości w gablocie
ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy ćwiczeń w liczbie zgodnej z otrzymaną listą
wraz z dokumentem stanowiącym podstawę wydania materiałów ćwiczeniowych rodzicom
(załącznik 1). Potwierdzenie przekazania materiałów ćwiczeniowych pozostaje w bibliotece
(załącznik 2).
7. Uzyskanie kolejnego podręcznika wymaga zwrotu wcześniej wypożyczonego.
8. W przypadku zmiany szkoły w czasie trwania roku szkolnego, rodzic zobowiązany jest zwrócić
wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
9. Rodzice zwracają wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w
terminie wskazanym przez nauczyciela.
10. Rodzice przejmują odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z podręczników i ich stan
oraz są zobowiązani do odkupienia podręczników lub materiałów edukacyjnych w
przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia do biblioteki. Za uszkodzenie
uznaje się zalanie książki, poplamienie, wyrwanie kartki, podarcie kartki, pocięcie kartki,
poklejenie kartek, rozerwanie książki, popisanie książki lub inne pozbawiające książkę
wartości użytkowe.
11. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

