Instrukcja zwrotu podręczników i książek wypożyczonych
z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
w roku szkolnym 2019/20.

1.Biblioteka od 19.06 .2020 r. jest czynna w godz. 8.00 -15.00.
2.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba.
3. Bibliotekarz jak i użytkownicy przebywają w bibliotece szkolnej w maseczce
i rękawiczkach.
4.Uczniowie klas I- VII zwrotu książek i lektur wypożyczonych z biblioteki szkolnej dokonują
we wrześniu 2020 r.
5.Uczniowie klas VIII zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników oraz
wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.
6.Uczniowie, którzy od września 2020 roku zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu
książek wypożyczonych z biblioteki w dniu zdawania podręczników.

Zasady zwrotu podręczników.
1.Podręczniki będą przyjmowane w sali informatycznej 0 -1 od 19.czerwca2020 r. w godz.
8.00 -15.00 wg harmonogramu.
2.Uczniowie klas 1-3 : wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców/uczniów
i przekazują do biblioteki w/w terminie.
3.Uczniowie klas 4-8 oddają podręczniki w kompletach.
 Komplet podręczników i książki muszą być zapakowane w reklamówkę lub
przezroczysty worek.
 Na każdy komplet proszę nakleić kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.
4.Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 nie wolno tworzyć zgromadzeń
 w sali przebywa tylko jeden uczeń
 zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry)
 5-10 minut na każdego ucznia zgodnie z nr ucznia w dzienniku
 mieć założone rękawiczki i maseczki
5. Uczeń powinien przygotować podręczniki:
 usunąć wpisy dokonane ołówkiem
 podkleić rozdarte lub wypadające kartki

 usunąć własne materiały ( sprawdziany, notatki, zakładki)
6. Uczniowie zobowiązani są do oddania podręczników, które nie mogą mieć cech
zniszczenia utrudniających ich dalsze użytkowanie.
7.Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:
 umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe
zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
8. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je
zwrócić wraz z podręcznikiem.
 Zgubienie lub uszkodzenie (porysowanie , połamanie, zgniecenie) płyty CD skutkuje
koniecznością zwrotu całego podręcznika.
9. Po upływie kwarantanny Komisja dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności
zwróconych podręczników.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia, niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun
zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub dokonania wpłaty na podane
konto w ustalonym terminie o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za
pomocą innych narzędzi komunikacji.
11.Pytania lub wyjaśnienie spraw dotyczących wypożyczeń proszę kierować na adres email:
ilona.slezak@onet.eu
12 Wpłaty za zniszczone , zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic, opiekun
ucznia na konto :

Citi Handlowy
59 1030 1104 0000 0000 9316 2000
W treści przelewu należy wpisać:,, Wpłata za zniszczone/ zagubione podręczniki do klasy…
( podając imię i nazwisko ucznia).Termin wpłat do 26.06. 2020 r.
Potwierdzenie przelewu należy przesłać wychowawcy.
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w
przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może
żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w
art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego
ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:


do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,



do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach 4-8 szkoły podstawowej.
Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów
edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.
Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze
środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania
przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły,
uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych
podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia
podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od
rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

NOWY PODRĘCZNIK NALEŻY PRZYNIEŚĆ W DNIU ZDAWANIA PODRĘCZNIKÓW.
UWAGA !!!!
Klasy 1,2,4,5,7
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników rodzic/opiekun jest zobowiązany
dokonać zwrotu kosztu ich zakupu przez szkołę . Cennik podręczników – Załącznik nr 3
Klasy 3,6,8 !
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników rodzic/opiekun jest zobowiązany do
odkupienia takich samych podręczników.
Zakupu można dokonać przez księgarnie internetowe, sklepy wydawnictw danego
podręcznika.

Cennik podręczników.
W klasach 1-3 za każdą zniszczoną część podręcznika ,,Oto ja” zwracamy
14,00 zł
Język . angielski kl. 1,2 ,3

Bugs Team1, Bugs Team 2 ,3

Podręczniki kl . 4
Podręczniki
1 J.polski
2 Matematyka
3 Przyroda
4 Historia
5 Muzyka
6 Plastyka
7 Technika
8 Informatyka
9. J. Angielski

wartość
30,15
24,00
31,05
30,15
17,91
17,55
17,91
17,91
30,93

Do zapłaty

wartość
31,05
25,74
32,31
31,05
17,91
17,91
17,91
17,91
30,36
32,31

Do zapłaty

wartość
24,70
25,74
23,26
24,30
7,50
7,50

Do zapłaty

Podręczniki kl . 5
Podręczniki
1 J.polski
2 Matematyka
3 Przyroda
4 Historia
5 Muzyka
6 Plastyka
7 Technika
8 Informatyka
9. J. Angielski
10 Geografia

Podręczniki kl . 6
1
2
3
4
5
6

Podręczniki
J.polski
Matematyka
Przyroda
Historia
Muzyka
Plastyka

- 24,75zł

7
8
9.
10

Technika
Informatyka
J. Angielski
Geografia

9,40
9,00
33,86
24,30

Podręczniki kl . 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13

Podręczniki
J.polski
Matematyka
Przyroda
Historia
Muzyka
Plastyka
Technika
Informatyka
J. Angielski + CD
Geografia
Fizyka
Chemia
J. niemiecki

wartość
32,31
27,00
32,31
32,31
17,55
17,91
----------17,55
33,74
33,21
32,31
33,21
33,21

Do zapłaty

wartość
33,21
27,00
33,21
33,21
--------------17,55
--------------17,91
37,70
33,21
33,21
33,21
33,21

Do zapłaty

Podręczniki kl . 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13

Podręczniki
J. polski
Matematyka
Przyroda
Historia
Muzyka
Plastyka
Technika
Informatyka
J. Angielski + CD
Geografia
Fizyka
Chemia
J. niemiecki

