Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Regulamin udostępniania i użytkowania podręczników
i materiałów edukacyjnych/ ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach ma prawo do bezpłatnego korzystania z
podręcznika i materiałów edukacyjnych/ćwiczeniowych będących własnością szkoły
2. Podręczniki i materiały edukacyjne/ćwiczeniowe będące własnością szkoły są przechowywane
w bibliotece lub przekazywane do pracowni przedmiotowych na podstawie listy podpisanej
przez nauczyciela.
3. Wypożyczenie odbywa się na wniosek wychowawcy ucznia. Wychowawca pozostaje
pośrednikiem między biblioteką a uczniem wypożyczającym.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne/ćwiczeniowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10
miesięcy. Należy je zwrócić przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym terminie.
5. Lista uczniów klasy z numerem inwentarzowym podręcznika jest przechowywana w 2
egzemplarzach: u wychowawcy klasy i w bibliotece. Stanowi ona dokument na podstawie,
którego uczniowie rozliczają się z wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
6. Jeśli podręcznik i materiały edukacyjne/ćwiczeniowe składają się z kilku części uczeń zalegający
ze zwrotem jednej z nich nie może wypożyczyć następnej.
7. Uczeń
jest
zobowiązany
do
szanowania
podręczników
i
materiałów
edukacyjnych/ćwiczeniowych, będących własnością biblioteki szkolnej, przechowywać je
w okładce, nie dokonywać żadnych trwałych wpisów lub zaznaczeń, chronić przed
zniszczeniem lub utratą.
8. Za uszkodzenie uznaje się: zabrudzenie, wyrwaną kartkę, podartą kartkę, rozerwanie książki,
trwały wpis na i w książce.
9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik i materiały edukacyjne/ćwiczeniowe
należy zwrócić wychowawcy.
10. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik i materiały edukacyjne/ćwiczeniowe odpowiedzialność
ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
11. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem
do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
12. W przypadku nie złożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać
z podręcznika i materiałów edukacyjnych/ćwiczeniowych wyłącznie na terenie szkoły.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników/materiałów
edukacyjnych do biblioteki szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu
podręczników/materiałów edukacyjnych.

Oświadczenie*
Przyjmuję
do
wiadomości
postanowienia
powyższego
Regulaminu.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone podręczniki, będące
własnością Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach.

*Oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun indywidualnie lub na zbiorczej liście klasowej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Ewidencjonowanie podręczników w bibliotece szkolnej
Procedura ubytkowania.

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Grupy zbiorów:
- podręcznik – podręcznik do użytku szkolnego;
- materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,
umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną;
- materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu
przez nich wiadomości i umiejętności.
3. W bibliotece prowadzi się odrębną komputerową księgę inwentarzową dla
podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych (program MOL).
Zbiorów tych nie wlicza się do ogólnej wartości zbiorów biblioteki.
4. Podręczniki pieczętuje się okrągłą pieczęcią biblioteczną oraz oznacza kolejnym
numerem inwentarzowym księgi inwentarzowej podręczników z oznaczeniem „pd”
(np. 1/pd).
5. Ubytków z inwentarza podręczników nie wpisuje się do rejestru ubytków; braki ujmuje
się w oddzielnych protokołach.
6. Podręczniki uzyskane z dotacji celowej podlegają automatycznie ubytkowaniu
po 3 latach użytkowania.
7. Podręczniki, które nie są zgodne z podstawą programową zostają automatycznie
ubytkowane.
8. W protokole ubytków podręczników podaje się ogólną liczbę ubytkowanych tytułów
i zakres numerów inwentarzowych. Protokół sporządza bibliotekarz, podpisuje
dyrektor szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o ich dalszym przeznaczeniu (przekazanie
do dyspozycji nauczyciela; na makulaturę, itp.).

