Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!!!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym zwrotu
podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu, a także
stosowanie się do terminów w celu zachowania standardów
bezpieczeństwa.

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020
1. Rodzic/ prawny opiekun/ uczeń przynosi do szkoły PODRĘCZNIKI
w wyznaczonym dniu, przedziale czasowym, wskazanym miejscu
(biblioteka, klasa).
2. Uczniowie klas 4- 8 oddają CAŁE KOMPLETY PODRĘCZNIKÓW. Tylko
całe komplety będą przyjmowane! Podręcznik do j. angielskiego oddajemy
z płytą, która stanowi jego integralną część.
* klasy 4- komplet liczy 9 tytułów
* klasy 5- komplet liczy 10 tytułów
* klasy 6- komplet liczy 10 tytułów
* klasy 7- komplet liczy 12 tytułów
* klasy 8- komplet liczy 12 tytułów
3. Uczniowie klas 1- 3 oddają wypożyczone części podręczników.
4. Język angielski do klas 1- 3 NIE MA dołączonej PŁYTY.
5. Przygotowując podręczniki do oddania należy z nich zdjąć oprawki
foliowe, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość
i estetykę książek (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
6. Za zagubione lub zniszczone podręczniki rodzic/ prawny opiekun będzie
musiał ponieść odpowiedzialność finansową. Podręcznik należy odkupić,
natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.

*Przykłady podręczników, które wymagają odkupienia:
zalanie cieczą, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub rozmazanie
tekstu; brakujące: kartki w książce, materiały pomocnicze, np. mapy, płyty
7.Bibliotekarz w czasie kwarantanny podręczników nie ma bezpośredniego
kontaktu z oddanymi materiałami.
8.Po upływie kwarantanny (od 24 do 72 godzin) i możliwości oceny stanu
technicznego zwróconych podręczników, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia,
rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza
( lub zapłaty), o czym zostanie poinformowany telefonicznie. Zniszczony
podręcznik trafi do ucznia, który go oddał.
9. Osoba dokonująca zwrotu podręczników powinna być w maseczce
i rękawiczkach. Należy zachować odstęp 2 metrów odległości
między osobami oddającymi a osobą przyjmującą podręczniki.
10. Osobie odbierającej podręczniki podajemy komplet bez torby/
reklamówki.
11.Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin zwrotu
podręczników. Jest to konieczne ze względu na panującą epidemię.
12.Informacje, co do terminów, godzin i miejsca zwrotów podręczników, będą
podane w e- dzienniku w zakładce WIADOMOŚCI (dla Ucznia-RodzicaNauczyciela).

 LEKTURY SZKOLNE uczniowie z klas 1- 7 oddają po WAKACJACH!
 Uczniowie z klas 8 ODDAJĄ (we wskazanym terminie) zarówno
PODRĘCZNIKI jak i LEKTURY!

