Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie

Regulamin korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Sportowych w Koszalinie.

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Sportowych
w Koszalinie.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać
papierową. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi
integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice
zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
5. Uczeń ma obowiązek podpisać podręcznik długopisem (imię, nazwisko, klasa)
w wyznaczonym miejscu oraz obłożyć w okładkę (nie stosować okładek samoprzylepnych).
6. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za
prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
i podpisanej przez wychowawcę klasy.
7. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych
pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą
klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
8. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do dnia 14 września danego
roku szkolnego.
9. Uczniowie wypożyczający podręczniki w drugim i trzecim roku ich użytkowania mają
obowiązek w obecności bibliotekarza przejrzenia i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń.
W późniejszym terminie uwagi nie będą przyjmowane.
10. 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 zagubieniem.
11. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi
uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
12. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki
szkolnej. Zwrot następuje nie później niż na tydzień przed końcem danego roku szkolnego.
Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego
zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
13. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń / rodzic ma obowiązek uporządkować podręczniki
i materiały edukacyjne tj. usunąć wszystkie zaznaczenia ołówkiem, podkleić luźne kartki itp.
14. Przed zwrotem podręcznika do biblioteki wychowawcy klas dokonują oględzin podręcznika
i kwalifikują do dalszego użytkowania.
15. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle
używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika
we własnym zakresie. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu nowego
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
16. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się trwałe zabrudzenie,
porysowanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne
wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów
edukacyjnych, uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
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