Regulamin wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej SP 118
finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej (rok szkolny 2017/2018)
1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów są gromadzone
w bibliotece szkolnej.
2. Na początku roku szkolnego uczniowie wypożyczają z biblioteki podręczniki na cały
rok szkolny. Jeżeli podręcznik wydany jest w częściach, to każda część będzie
przekazywana uczniom zgodnie z realizacją programu nauczania po zwróceniu
poprzedniej.
3. Po otrzymaniu podręcznika z biblioteki należy go obłożyć w okładkę i podpisać
długopisem (imię i nazwisko). W kl. IV-VI podręczniki podpisywane są przez
uczniów/rodziców, w klasach I-III dokonują tego bibliotekarze. Należy również
sprawdzić kompletność podręcznika. Uczeń niezwłocznie powinien zgłosić do
biblioteki ewentualne braki, np. płyt CD czy uszkodzenia.
4. Po skończeniu użytkowania podręczników należy je zwrócić do biblioteki szkolnej
w określonym przez bibliotekarzy terminie. W przypadku niezwrócenia podręcznika/ków w podanym terminie, bibliotekarz wpisuje informację o niezwróceniu podręcznika/-ków do dziennika elektronicznego lub zeszytu informacyjnego ucznia do
wiadomości rodziców.
5. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki do końca roku szkolnego. W przypadku
konieczności odkupienia podręcznika należy go dostarczyć najpóźniej w pierwszym
tygodniu następnego roku szkolnego.
6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione kl. II i III (oprócz podręczników do nauki
języków obcych) należy wpłacić określone kwoty na konto bankowe (informacja wraz
z numerem konta jest podana na stronie internetowej szkoły). Wykaz podręczników
znajduje się również na stronie internetowej szkoły.
7. Ćwiczenia odbierają dla uczniów na początku roku szkolnego wychowawcy, kwitując
odbiór swoim podpisem. Jeżeli są wydawane w częściach, będą wydawane
zgodnie z realizacją programu nauczania. Ćwiczenia są przekazywane uczniom na
własność.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ćwiczeń należy nabyć je we własnym
zakresie i na własny koszt.
9. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za odpowiednie użytkowanie podręcznika tak,
aby następni uczniowie mogli z niego dalej korzystać.
10. Podręczniki przewidziane są do użytkowania przez uczniów na okres trzech lat.
11. Odpowiedzialność materialną za poszczególne egzemplarze podręczników i ćwiczeń
ponoszą rodzice.

