REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ MEN
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W CHOROSZCZY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz.811

§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów
edukacyjnych przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Choroszczy.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Choroszczy
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego
w księdze uczniów Publicznego Gimnazjum w Choroszczy
3) rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego
4) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki finansowane ze środków dotacji
celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Choroszcz
§3
1. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole na podstawie dotacji celowej
MEN są własnością organu prowadzącego Szkołę, znajdują się w zasobach biblioteki
szkolnej i nie wlicza się ich do majątku biblioteki.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole na podstawie dotacji celowej
MEN zostają wpisane do oddzielnej księgi inwentarzowej w bibliotece szkolnej.
3. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym
2015/2016 lub później.
4. Podręczniki są wypożyczane uczniom Szkoły na okres danego roku szkolnego z
wyłączeniem wakacji.
5. Termin zwrotu podręczników mija na tydzień przed datą zakończenia roku szkolnego.
6. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają
podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
7. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z
różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów Szkoły.
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§4
1. Nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów
sporządzonej przez wychowawcę przygotowuje komplety podręczników dla uczniów
danej klasy. Przekazuje je wychowawcy. Pośredniczy też przy zwrocie podręczników na
koniec roku szkolnego.
2. Wypożyczenie podręczników odbywa się na początku roku szkolnego podczas
pierwszego zebrania rodziców z wychowawcą. W zebraniu tym biorą również udział
uczniowie.
3. Podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania z rodzicami wychowawca przedstawia
rodzicom oraz uczniom Regulamin korzystania z dotowanych podręczników.
4. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia
podręcznika (załącznik nr1), której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia
przechowuje się w bibliotece szkolnej.
5. Wzór umowy, zawieranej pomiędzy Szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i
obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Wychowawca przekazuje uczniom komplety podręczników. Uczniowie i rodzice
sprawdzają kompletność oraz stan podręczników po czym podpisują listę potwierdzając
odbiór podręczników.
7. Materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole na podstawie dotacji celowej MEN są
wydawane uczniom na podstawie protokołu i nie wchodzą na stan biblioteki Szkoły.
§5

1. W ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest dbać o właściwe użytkowanie
podręczników, troszczyć się o ich walor estetyczny i użytkowy, chronić przed
zniszczeniem lub zgubieniem a na koniec roku zwrócić Szkole podręczniki w stanie
niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
2. Uczeń ma obowiązek obłożyć wypożyczone podręczniki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach a także
wyrywania kartek, sklejania i przecinania kartek, oraz innych czynności, które mogą
powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
4. Uczeń zwraca użytkowane podręczniki do biblioteki po zdjęciu własnej okładki
zabezpieczającej.
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§6
1. W trakcie użytkowania może dojść do uszkodzenia podręcznika. Przez uszkodzenie
podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która
pomniejsza wartość użytkową podręcznika ale umożliwia jednak jego dalsze
użytkowanie.
2. W trakcie użytkowania może dojść do zniszczenia podręcznika. Przez zniszczenie
podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która
pomniejsza wartość użytkową podręcznika i uniemożliwia jego dalsze użytkowanie.
3. Decyzję co do tego czy nastąpiło uszkodzenie czy zniszczenie podręcznika podejmuje
komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w skład, której wchodzą: wychowawca,
nauczyciel przedmiotu, bibliotekarz.
4. W przypadku uszkodzenia podręcznika uczeń zobowiązany jest zminimalizować
spowodowaną wadę fizyczną we własnym zakresie.
5. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika w terminie
wskazanym w §3 ust. 5 rodzic ucznia jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu
podręcznika.
6. Wartość zniszczonego lub zgubionego podręcznika określa dyrektor Szkoły w oparciu o
wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.
7. Wpłaty za zniszczony lub zgubiony podręcznik dokonuje rodzic ucznia na rachunek
bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W treści przelewu należy wpisać: ‘ Zwrot za podręcznik ..... ‘ podając tytuł podręcznika.
8. Rodzic ucznia, który dokona wpłaty celem rozliczenia się z budżetem państwa za
utracony lub zniszczony podręcznik przedkłada kopię dowodu przelania środków na
wyżej wymieniony rachunek w sekretariacie Szkoły.
9. Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawionego przez rodzica dowodu wpłaty składa
zapotrzebowanie uzupełniające na podręcznik.
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załącznik nr1
UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta w Choroszczy, w dniu .......... września 2015r., pomiędzy:
1. Publicznym Gimnazjum w Choroszczy, zwanym dalej „Użyczającym”, w imieniu, której działa
Danuta Małyszko - Dyrektor Szkoły, a
2. ....................................................................................................................... zwanym dalej „Biorącym w
użyczenie” zamieszkałym w ……………………………………………………………………………... ,
rodzicem/opiekunem prawnym .................................................................................. – ucznia
klasy I Publicznego Gimnazjum w Choroszczy
§1
Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników do klasy I szkoły gimnazjalnej. Użyczający oświadcza, że
działa w imieniu gminy Choroszcz oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący
przyjmuje do używania przedmiot użyczenia.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016
.
§3
Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem użytkowania przedmiotu użyczenia.
§4
Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on
przydatny do umówionego użytku.
§5
Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że
utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze
zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.
§6
W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu
podręcznika.
§7
Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie nie późniejszym niż
tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 2015/2016.
§8
Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku, gdy jego
dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów Szkoły.
§9
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do
używania będzie posługiwać się przedmiotem użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne
pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Użyczający

Biorący do używania

……………….....…………………..……….
…………….....…………………..……….
czytelny podpis

czytelny podpis
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Opracował zespół:
Agnieszka Szarkowska
Dorota Kofman
Barbara Raczkowska – Bobek
Irena Słomińska
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