ZARZADZENIE NR 0210/08/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Nowogrodzie Bobrza skim
z dnia 1 wrze nia 2014.
w sprawie okre lenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podr czników lub materiałów edukacyjnych.
Na podstawie art. 22 ak ust. 2 z dnia 7 wrze nia 1991 roku o systemie o wiaty (Dz.U
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.) zarz dzam co nast puje:
§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu u ywania podr czników lub
materiałów edukacyjnych okre la si szczegółowe warunki korzystania
z podr czników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrza skim.
§ 2.
1. Ilekro w zarz dzeniu mowa o:
a) szkole - nale y przez to rozumie Szkoł Podstawow im. Janusza
Korczaka w Nowogrodzie Bobrza skim,
b) uczniu – nale y przez to rozumie ucznia realizuj cego obowi zek szkolny
– uj tego w ksi dze uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Nowogrodzie Bobrza skim,
c) rodzicu ucznia – nale y przez to rozumie tak e opiekuna prawnego,
d) podr cznikach – nale y przez to rozumie podr czniki, w tym podr czniki
z danego j zyka obcego nowo ytnego, materiały edukacyjne do zaj
z danego j zyka obcego nowo ytnego,
e) organie prowadz cym – nale y przez to rozumie gmin Nowogród
Bobrza ski.
1.

2.

3.

4.

5.

§ 3.
Podr czniki, w tym podr czniki do zaj
z danego j zyka obcego
nowo ytnego, materiały edukacyjne do zaj j zyka obcego nowo ytnego s
własno ci organu prowadz cego.
Podr czniki, w tym podr czniki do zaj
z danego j zyka obcego
nowo ytnego, materiały edukacyjne do zaj
z danego j zyka obcego
nowo ytnego s wypo yczane ( u yczane) uczniom szkoły na okres danego
roku szkolnego.
Wypo yczania (u yczania) podr czników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny
za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów
sporz dzonej i podpisanej przez wychowawc klasy.
Podr czniki na dany rok szkolny s wypo yczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych mi dzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie
biblioteki szkolnej a wychowawc klasy. Zapis ten stosuje si równie do
zwrotu podr czników.
Podr czniki s wypo yczane (u yczane) uczniom nie pó niej, ni do 14
wrze nia danego roku szkolnego.

6. Wypo yczanie podr cznika mo e nast pi równie w innym terminie, w
trakcie roku szkolnego.
7. Podr czniki s wypo yczane (u yczane) uczniom po zawarciu przez rodzica
umowy u yczenia podr cznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas
u yczenia przechowuje si w bibliotece szkolnej.
8. Wzór umowy zawieranej pomi dzy szkoł a rodzicem, okre laj cej wzajemne
prawa i obowi zki stron stanowi zał cznik do niniejszego zarz dzenia.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów u yczenia odpowiada nauczyciel
wychowawca, a nast pnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do
biblioteki szkolnej.
§4
Podr czniki podlegaj zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skre lenia ucznia
z ksi gi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych
zdarze losowych.
§5
1. Po zako czeniu zaj
dydaktycznych w szkole uczniowie zwracaj
podr czniki do biblioteki szkolnej. Zwrot nast puje nie pó niej ni do ko ca
czerwca danego roku. Uczniowie przyst puj cy do egzaminu poprawkowego
zwracaj podr cznik nie pó niej ni do ko ca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia
oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podr cznika do biblioteki – nauczyciele o których mowa w ust.
2 dokonuj ogl dzin podr cznika, okre laj c stopie jego zu ycia.
4. W przypadku zgubienia podr cznika, znacznego zu ycia, wykraczaj cego
poza jego zwykłe u ywanie, b d jego zniszczenia, rodzice s zobowi zani do
zwrotu kosztów zakupu nowego podr cznika, wpłaty dokonuje si w szkole.
Zapisy umowy u yczenia stosuje si odpowiednio.
5. Zapisy ust pu 4 nie stosuje si w przypadku zwrotu podr cznika po jego
trzyletnim u ytkowaniu.
§6
1. Uczniowie s zobowi zani do u ywania podr cznika zgodnie z jego
przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor u ytkowy i estetyczny, do
chronienia go przed zniszczeniem, b d zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podr cznika ucze lub rodzic jest
zobowi zany poinformowa
nauczyciela wychowawc
i nauczyciela
odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
§7
Zobowi zuje si nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarz dzeniem.

§8
1. Zarz dzenie ma zastosowanie:
a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów kl. 1 szkoły podstawowej
b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów kl. 1,2,i 4 szkoły podstawowej
c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów kl. 1-5 szkoły podstawowej
2. Pocz wszy od roku szkolnego 2017/2018 zarz dzenie ma zastosowanie do
uczniów wszystkich klas.
§9
Zarz dzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłosze
internetowej szkoły.
§ 10
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

oraz na stronie

Dyrektor szkoły

mgr Lech Pawlisiak

Zał cznik nr 1

UMOWA U YCZENIA PODR CZNIKA
zawarta dnia 11.09.2014 w Nowogrodzie Bobrza skim pomi dzy:
Szkoł Podstawow im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrz skim , zwan dalej
„U yczaj cym”, a Panem/i
...........................................................zam. w .………..................................................................
legitymuj cym/c si dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ........................,
zwanym dalej „Bior cym do u ywania”.
§1
1. U yczaj cy o wiadcza, e jest wła cicielem podr cznika/materiałów edukacyjnych
2. Przedmiotem u yczenia jest
.......................................................................................................................................................
§2
1. Z dniem podpisania umowy U yczaj cy u ycza i daje w bezpłatne u ytkowanie Bior cemu do
u ywania, a Bior cy przyjmuje do u ywania przedmiot u yczenia okre lony w § 1, zwanym dalej
podr cznikiem, na czas oznaczony – od dnia 01.09.2014 do dnia 27.06.2015
2. Wydanie przedmiotu u yczenia b dzie nast powało kwartalnie.
3. W przypadku zmiany Szkoły umowa rozwi zuje si wraz ze zwrotem podr cznika.
§3
Bior cy do u ywania o wiadcza, e odebrał podr cznik, zapoznał si z jego stanem
i stwierdza, e jest on przydatny do umówionego u ytku i nie zgłasza adnych zastrze e .
§4
1. Bior cy do u ywania zobowi zuje si do u ywania podr cznika zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz do utrzymania go w nale ytym stanie.
2. Bior cemu do u ywania nie wolno oddawa podr cznika do korzystania innym osobom.
§5
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podr cznika Bior cy do
u ywania zobowi zuje si do zwrotu:
1) kosztu zakupu podr cznika lub materiału edukacyjnego lub
2) kosztu podr cznika do zaj z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, okre lonego
przez ministra wła ciwego do spraw o wiaty i wychowania i zamieszczonego na stronie
internetowej urz du obsługuj cego tego ministra.
§6
O wysoko ci kosztów, o których mowa w § 5, U yczaj cy zawiadomi Bior cego do u ywania,
wzywaj c do zapłaty stosownej kwoty.
§7
Bior cy do u ywania przyjmuje do wiadomo ci, i w przypadku braku zwrotu wypo yczonych
podr czników lub braku zapłaty za niezwrócone b d zniszczone podr czniki Szkoła spraw
skieruje na drog post powania s dowego.
§8
Bior cy do u ywania o wiadcza, i zapoznał si z Regulaminem korzystania z darmowych
podr czników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego tre .
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
3. Umowa została sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej
ze stron.
...............................
U yczaj cy

......................................
Bior cy do u ywania

