Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów
edukacyjnych do języka angielskiego oraz materiałów ćwiczeniowych
zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej uczniom klas pierwszych
Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt .ż.w. K.O. Borchardta w Rumi
w roku szkolnym 2014/2015.
1.

Do wypożyczania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni
są wszyscy uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi rozpoczynający
naukę w roku szkolnym 2014/2015.

2.

Elementarz do edukacji wczesnoszkolnej i książka do języka angielskiego dla klas
pierwszych stanowią własność Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.

3.

Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.

4.

Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych mających
postać elektroniczną.

5.

Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru wyżej
wymienionych.

6.

Rodzic/opiekun prawny wypożycza i oddaje bezpłatne podręczniki bezpośrednio
wychowawcy klasy.

7.

Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego.

8.

Podręczniki wypożyczane są na dziesięć miesięcy, to jest okres jednego roku szkolnego.
Termin ich zwrotu mija 19 czerwca 2015 r.

9.

Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem.
Powinny one służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych
klas. Niedozwolone jest zatem pisanie, rysowanie czy kreślenie po nich. Niedopuszczalne
jest przekazywanie książek osobom trzecim.

10.

Dodatki do podręczników, to jest płyty, plansze oraz inne, stanowią integralną część
podręczników i również podlegają zwrotowi w stanie nienaruszonym.

11.

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia czy niezwrócenia w ustalonym
terminie podręcznika odpowiada rodzic/opiekun prawny ucznia. W wyniku zaistniałej
sytuacji zobowiązany jest on zapłacić odszkodowanie w wysokości 100% ceny
katalogowej podręcznika ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tj 4,34 zł – to
koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz".

12.

Uczniowie zalegający ze zwrotem podręczników, do czasu uregulowania swoich
zobowiązań wobec Szkoły, nie mogą wypożyczać kolejnych publikacji.

13.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej Nr 9
w Rumi, zobowiązany jest oddać otrzymane podręczniki, bądź zapłacić 100% ich ceny
katalogowej ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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

OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia powyższego Regulaminu.
Jednocześnie, biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone dla córki/
syna________________________________________uczennicy/ucznia klasy.……..podręczniki,
stanowiące własność ZSO Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi. Przyjmuję do wiadomości,
iż w przypadku niezwrócenia wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych) lub
nieziszczenia opłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki (materiały edukacyjne) Szkoła
Podstawowa Nr 9 w Rumi ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Rumia, dnia -----------------

------------------------------------------------Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

*Oświadczenie podpisuje rodzic na liście zbiorczej klasy

