Zarządzenie Nr 12/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z darmowych podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
Na podstawie art. 22 aj i art. 22 ak ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1943 ), zarządza się, co następuje:

§1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 6 w Ustroniu,
2. Podręczniku - rozumie się przez to podręcznik do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
3. Materiałach edukacyjnych – rozumie się przez to materiały edukacyjne mogące
zastąpić podręcznik,
4. Materiałach ćwiczeniowych – rozumie się przez to ćwiczenia w wersji papierowej do
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§2
Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły.
§3
1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne, mające
postać papierową.
2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp w bibliotece szkolnej do podręczników i materiałów
edukacyjnych, mających postać elektroniczną, w miarę możliwości.
3. Uczniom niepełnosprawnym Szkoła zapewnia podręczniki lub materiały edukacyjne
dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
§4
1. Szkoła przekazuje uczniom bezpłatne materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy 1-3, a osobiście uczniowie klas 4-8
zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru materiałów ćwiczeniowych.
§5
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika bądź
materiału edukacyjnego rodzice ucznia (prawni opiekunowie) zobowiązani są do
zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
2. Wartość bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla klas 1-8 ustala
Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentów księgowych, otrzymanych od dostawcy
materiałów.
§6
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika bądź materiału edukacyjnego przez
ucznia, do czasu zakupu nowego, Szkoła wypożycza uczniowi rezerwowy podręcznik lub
materiał edukacyjny z biblioteki szkolnej.

§7
1. W sytuacji, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego opuszcza szkołę zobowiązany jest do
oddania wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej
w trakcie roku szkolnego podręczniki i materiały edukacyjne, o których mowa w § 3
ust. 3, z których korzysta uczeń, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do
której uczeń przechodzi.
§8
1. Przy pierwszym wypożyczeniu podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia zostają zapoznani z niniejszym zarządzeniem, co
potwierdzają własnoręcznym podpisem.
2. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu wypożyczonych wcześniej podręczników bądź
materiałów edukacyjnych decyduje wychowawca klasy.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 6 w Ustroniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu i zobowiązuję się do przestrzegania zasad
w nim zawartych.

