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Zaratdzenie KSI.021.7.2014

Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 17 w Rzeszowie

z dnia 1 wrzesnia 2014r.

w sprawie: okreslenia szczeg6iowych warunk6w korzystania przez uczni6w z bezplatnych

podrecznik6w lub materialdw edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziaiami

Integracyjnymi w Rzeszowie. ^

Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 wize&iia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z p6zn. zm.) zarza,dzam, co nastepuje:

§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu uzywania podrecznik6w lub materia!6w

edukacyjnych okreSla sie szczegilowe wamnki korzystania z podrecznik6w lub matcrialdw

edukacyjnych przez ucznidw Szkoly Podstawowej nr 17 z Oddzjalami Ir.tegracyjnymi

w Rzeszowie.

§2

Ilekroc w przepisach zarzadzenia jest mowa o:

1. ustawie - nalezy przez to rozumied ustawe z dnia 7 wrzes"nia 1991 r. o systemic

oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z po£n. zm.);

2. szkole - nalezy przez to rozumiec Szkol̂  Podstawow^ nr 17 z Oddziaiami

Integracyjnymi w Rzeszowie;

3. uczniu - nalezy przez to rozumiec' ucznia realizujqcego obowiazck szko^iy - ujetego

w ksi?dze uczni6w Szkoly Podstawowej Nr 17 z Oddziaiami Integracyjnymi

w Rzeszowie;

4. rodzicu - naJezy przez lo rozumied rowniez opiekun6w prawnych dziecka

uczeszczajqcego do szkoly;

5. podrecznikach / materialach edukacyjnych - nalezy przez to rozumiec podreczniki,

w tym podrecznik z danego j^zyka obcego nowozytnego, materialy edukacyjne

zakupione z dotacji celowej;

6. organic prowadzg.cym: nalezy przez to rozumicc Gmine Miasto Rzesz6w.



§3

1. Podreczniki / materialy edukacyjne sa wlasnosciq organu prowadzacego szkole

i znajduj^ sie w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podreczniki / materialy edukacyjne sa wypozyczane (uzyczane) uczniom na okres

danego roku szkotnego.

3. Wypozyczenia (uzyczenia) podrecznik6w / material6w edukacyjnych dokonuje

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej

listy uczni6w sporzadzonej i podpisanej przez wychowawce klasy.

4. Podreczniki / materialy edukacyjne na dany rok szkolny sa wypozyczane w dniu

i w godzinach uzgodnionycb pomiedzy nauczycielem odpowiedzialnym za

prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawca klasy. Zapis ten stosuje si? r6wniez

do zwrotu podrecznik6w.

5. Podr^czniki / materialy edukacyjne 54 wypozyczane (uiyczane) uczniom nie pizniej,

niz do dnia 14 wizesnia danego roku szkolnego.

6. Wypozyczenie podrecznika / materia!6w edukacyjnych moze nastapid rdwniez

w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Wypo±yczenie podrecznika / materia!6w edukacyjnych rod/ic potwierdza pisemnie

na iraiennej liicie.

8. Za zebranie od rodzic6w podpisow potwierdzajacych wypozyczenie podrecznika /

materialow edukacyjnych odpowiada nauczyciel wychowawca, gotowa list?

przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

Podreczniki / materialy edukacyjne podlegaja zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku

skreslenia ucznia z ksiegi uczni6w, przeniesienia ucznia do innej szkoly lub w przypadku

innych zdarzen losowych.

X
§6

1. Po zakonczeniu zajei dydaktycznych w szkole uczniowie zwracaja podreczniki /

materialy edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot nastepuje nie pozniej niz do 30

czenvca danego roku. Uczniowie przystepujacy do egzaminu komisyjnego zwracaja

podrecznik nie p6zniej niz do konca sierpnia danego roku.

2. Nadz6r nad zadaniem, o ktorym mowa w ust.l realizuje wychowawca ucznia oraz

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.



3. Podczas zwrotu podrecznik6w / materialdw edukacyjnych do biblioteki - nauczyciele,

0 ktorych mowa w ust. 3 dokonuj Q ogledzin podrecznik6w / materiai6w edukacyjnych,

okreSlajac stopien ich zuzycia.

4. W przypadku uszkodzenia, ziiiszczenia lub niezwr6cenia podrecznika lub materiaha

edukacyjnego szkola moze zada£ od rodzic6w ucznia zwrotu kosztow zakupu nowego

podrecznika badz materialdw edukacyjnych zgodnie z art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy.

5. Zapisu ust. 3 nie stosuje si; w przypadku zwrotu podrecznika / material6w

edukacyjnych po jego trzyletnim uzytkowaniu.

§7

1. Uczniowie sij zobowiazani do uzywania podrecznika / material6w edukacyjnych

zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory uzytkowe

1 estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, badz zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podrecznika / malerial6w edukacyjnych

uczen lub rodzic jest zobowiazany poinformowac nauczyciela wychowawce

i nauczycielaodpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolncj.

Zobowiazuje sie nauczycieli wychowawcow do zapoznania ucznidw i ich rodzicow

z niniejszym zarz^dzenietn.

§9

1. Zarzadzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkohiym 2014/2015 do ucznidw klas 1 szkoly podstawowej,

b) w roku szkohiym 2015/2016 do uczni6w klas 1,2 i4szkoty podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczni6w klas 1 - 5 szkory podstawowej.

2. Poczawszyod roku szkolncgo 2017/2018 zarzadzenie ma zastosowanie do ucznidw

wszystkich klas szkoly podstawowej.

§10

Zarzadzenie podlega ogloszeniu na stronie intemetowej szkoly.

§11 D Y R E K T O R

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dnicm 1 wrze&iia 2014 roku. B^'bara Filiu


