SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH
PODRĘCZNIKÓW
§1
1.Warunki korzystania z podręczników określa się w celu zapewnienia
co najmniej trzyletniego okresu ich użytkowania.
§2
1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej,
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny
– ujętego w księdze uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej,
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć rodzica oraz opiekuna prawego,
d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik
z danego języka obcego nowożytnego, dopuszczone do użytku szkolnego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto Biała Podlaska.
§3
1.Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
w zasobach biblioteki szkolnej, ewidencjonowane w księdze inwentarzowej
podręczników.
2.Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego bądź
na okres realizacji materiału danej części podręcznika.
3.Podręczniki w liczbie przypadającej na daną klasę są wypożyczane
wychowawcy klasy, który przekazuje je poszczególnym uczniom na podstawie
imiennej listy uczniów podpisanej przez wychowawcę klasy oraz zapoznaje
rodziców ze szkolnym regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników.
Punkt ten dotyczy pierwszego etapu edukacyjnego – Załącznik nr 1.
4.Pozostali uczniowie (klasy IV-VI SP, gimnazjum, liceum) wypożyczają
podręczniki indywidualnie w bibliotece szkolnej.
5.Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy
nauczycielem – bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się
również do zwrotu podręczników.
6.Za zapoznanie rodziców uczniów klas IV-VI SP, gimnazjum oraz liceum ze
szkolnym regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników odpowiada
wychowawca klasy. Rodzic pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem
– Załącznik nr 2.

§4
1.Podręczniki podlegają zwrotowi w przypadku przeniesienia ucznia do innej
szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych (skreślenie z księgi uczniów).
§5
1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego
przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do
chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.
2.Po zakończeniu okresu wypożyczenia uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej zwracają podręczniki wychowawcy klasy, który dokonuje
oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia, według ustalonego
wzoru:
a) 1. stopień dobry – umożliwiający dalsze użytkowanie,
b) 2. stopień zły – uniemożliwiający dalsze użytkowanie (zwrot kosztów).
Załącznik nr 1.
Nadzór nad tym zadaniem sprawuje wychowawca klasy oraz nauczyciel –
bibliotekarz.
3.Pozostali uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Nauczyciel –
bibliotekarz określa stopień jego zużycia, według ustalonego wzoru:
a) 1. stopień dobry – umożliwiający dalsze użytkowanie,
b) 2. stopień zły – uniemożliwiający dalsze użytkowanie (zwrot kosztów).
4.W przypadku zgubienia podręcznika bądź jego zużycia, uniemożliwiającego
dalsze użytkowanie, szkoła może żądać od rodzica zwrotu kosztów zakupu.
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