Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników dla uczniów klas I
Gimnazjum w Dąbrówce
§1
1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników oraz materiałów
ćwiczeniowych. Jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią regulaminu podczas pierwszego spotkania
organizacyjnego z wychowawcą klasy.
3. Podręczniki są własnością szkoły, wypożycza się je na okres jednego roku szkolnego. Wszystkie
podręczniki należy zwrócić do 21 czerwca 2016r.
4. Wypożyczenie podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych jest bezpłatne.
§2
1. Do wypożyczenia podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie
szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016.
2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić do biblioteki.
3. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników,
a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
§3
1. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników oraz ćwiczeń w okładce, chronienia ich
przed zniszczeniem lub utratą. Za zniszczenie uznaje się: zalanie, rozerwanie, trwałe popisanie
książki, wyrwanie lub podarcie stron.
2. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
3. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
§4
1. Za zgubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.
2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników przez ucznia, uczeń może skorzystać
z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich
zagubieniem.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia Dyrektor szkoły zażąda od jego
rodzica lub opiekuna prawnego zakupu nowych podręczników.
5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć kolejnego kompletu.
§5
1. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad
niniejszego regulaminu.

Oświadczenie
Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie odpowiedzialność
finansową za wypożyczone podręczniki będące własnością szkoły.
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: …………………………………..
Lp.

Przedmiot

Tytuł

1.

Język polski

Słowa na czasie

podręcznik

2.

Język angielski

new Voices

podręcznik

new Voices

ćwiczenie

Das ist Deutsch!

podręcznik +2 płyty

Das ist Deutsch!

ćwiczenie

3.

Język niemiecki

4.

Plastyka

Sztuka tworzenia

podręcznik

5.

Historia

Historia I

podręcznik

6.

Geografia

Planeta Nowa

podręcznik

Planeta 1 Nowa

ćwiczenie

Puls życia

podręcznik

Puls życia 1

ćwiczenie

Chemia Nowej Ery

podręcznik

Chemia Nowej Ery

ćwiczenie

Spotkania z fizyką

7.

8.

9.

Biologia

Chemia

Fizyka

10. Matematyka

Matematyka 1

podręcznik
2 części
ćwiczenie
2 części
podręcznik

11. Edukacja dla
bezpieczeństwa
12. Zajęcia techniczne

Żyję i działam bezpiecznie

podręcznik

Technika w praktyce

podręcznik
2 części

Spotkania z fizyką

..................................................... ……………………………………………
Miejscowość, data

Podpis ucznia

……………………………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

