
Regulamin
wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

1.Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie 
Zespołu , którzy zostali objęci programem MEN – „Dotacja celowa na 
podręczniki”
2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 
września (w miarę dostępności podręczników).
3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich 
zwrotu mija w ostatni poniedziałek danego roku szkolnego. (W przypadku 
klas młodszych  szkoły podstawowej podręczniki zwracamy po zakończeniu 
pracy z daną częścią).
4. Udostępniane książki należy obłożyć i chronić przed zniszczeniem. 
Nie wolno po nich pisać, rysować .
5. Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz 
z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia 
całego podręcznika.
6. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia 
w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun 
wypożyczającego, wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny 
katalogowej podręcznika.
7. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać 
następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje 
z edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie, zobowiązany 
jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników lub zapłacić 100% 
jego wartości.

----------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia powyższego 
regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za 
wypożyczone przez córkę/syna
________________________________________ uczennicę/ucznia klasy 
___________ podręczniki będące własnością  Zespołu Szkolno-Przedszolnego 
w Grębkowie.
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