REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 16 W KRAKOWIE
podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw Dz.U.z 2014 r. poz. 811.

1. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników oraz
materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe zasady korzystania z podręczników
i materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum nr 16 w Krakowie.
2. Ilekroć mowa o :
a) szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 16 w Krakowie
b) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna
c) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne
przekazane szkole przez Ministerstwo Edukacji wyszczególnione w wykazie
podręczników
d) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Kraków
3. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę
i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
4. Podręczniki oraz materiały edukacyjne wypożyczane są nieodpłatnie uczniom na
okres danego roku szkolnego.
5. Wypożyczenia podręczników dokonuje wychowawca klasy w obecności nauczyciela
bibliotekarza na postawie imiennej listy podpisanej przez uczniów i rodziców, którzy
oświadczają, że zapoznali się z regulaminem wypożyczania darmowych
podręczników.
6. Uczniowie zobowiązani są do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed
zniszczeniem lub zgubieniem.
7. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia
ucznia do innej szkoły lub w przypadku zdarzeń losowych.
8. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie mają obowiązek zwrócić
podręczniki do biblioteki szkolnej nie później niż tydzień przed końcem roku
szkolnego. Nadzór nad zwrotem podręczników sprawuje nauczyciel bibliotekarz
i wychowawca klasy.
9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może
zażądać od rodzica zwrotu kosztów podręczników. Wpłaty dokonuje się na konto
szkoły.
10. Procedura wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom
Gimnazjum nr 16 w Krakowie obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

