ROZLICZANIE PODRĘCZNIKÓW Z DOTACJI - wypożyczonych
klasy 1 i 4

W związku z reformą edukacji i zmianą podstawy programowej rodzice / prawni
opiekunowie nie są w tym roku szkolnym zobowiązani do odkupienia podręczników w
zamian za zniszczone/zgubione przez dziecko.
Uczniowie dokonują zwrotu wszystkich podręczników (również tych zniszczonych oraz
podają tytuły zagubionych) według harmonogramu przekazanego im przez wychowawców w
czerwcu.
W zamian za zniszczenia mile widziane będą darowizny w postaci książek do biblioteki
szkolnej. Najchętniej tytuły lektur wskazane przez nauczycieli biblioteki.
klasy 2 i 3
Zgodnie z procedurą za zniszczone / zagubione podręczniki do edukacji
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 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.
Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia
lub niezwrócenia podręcznika. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego. Określoną
niżej kwotę należy wpłacić na konto o numerze : 83 1030 1218 0000 0000 9030 9005. W
treści przelewu należy wpisać: zwrot za podręcznik do klasy , podając klasę (II lub III), której
dotyczy zwrot, tytuł podręcznika oraz imie i nazwisko dziecka (nie rodzica). Potwierdzenie
wpłaty przekazać należy wychowawcy bądź bibliotekarzowi.
4,21 zł - to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej Nasza
szkoła.
2,35 zł - to koszt każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej Nasza
szkoła
Zniszczony / zagubiony podręcznik do języka angielskiego powinien zostać odkupiony i
dostarczony wychowawcy bądź nauczycielowi biblioteki najpóźniej do 13 czerwca 2017r.
Informacje o zniszczeniach przekażą wychowawcy klas po rozliczeniu według
harmonogramu.

klasy 5
Zniszczone / zagubione podręczniki należy odkupić i dostarczyć wychowawcy lub
nauczycielom biblioteki najpóźniej do 13 czerwca 2017 r.
Wszystkie podręczniki rozliczane będą od początku czerwca według harmonogramu. O
dokładnym terminie poinformują wychowawcy.

