Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych,
materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych
uczniom w Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach
1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu
dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
wypożyczane są uczniom nieodpłatnie.
3. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych pomiędzy nauczycielem - bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis
ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
4. Podręczniki są wypożyczane uczniom na początku roku szkolnego.
5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia / oddawania
podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki.
6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia
podręczników stwierdzone przy ich zwrocie.
7. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia
z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych
zdarzeń losowych.
8. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego
dokumentu, potwierdzającego użyczenie podręcznika.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel
wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.
10. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciel wychowawca wraz
z nauczycielem - bibliotekarzem dokonują oględzin podręczników, określając stopień
ich zużycia.
11. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice
zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
12. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych
podręczników i materiałów edukacyjnych:
 czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych
im materiałów bibliotecznych
 czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić
uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to
zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe
oprawy;
 zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach
edukacyjnych;
 uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym
możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane
następnym uczniom.

