
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach 

Regulamin obrotu uŜywanymi podręcznikami 
 

 

1. Zgodnie z ustawą z września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.), art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umoŜliwiające 

obrót uŜywanymi podręcznikami obowiązującymi w szkole. 

2. Dla zapewnienia zaopatrzenia uczniów w uŜywane podręczniki bibliotekarz szkolny 

organizuje na terenie szkoły, w miesiącach - czerwcu (kończącym rok szkolny)  

i wrześniu (rozpoczynającym rok szkolny) w wyznaczonych dniach i godzinach   

kiermasze uŜywanych podręczników. 

3. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice o terminach kiermaszu zostają poinformowani  

poprzez  plakaty, ogłoszenia umieszczone w szkole i komunikaty w szkolnym 

radiowęźle oraz stronie internetowej szkoły. 

4. Ceny uŜywanych podręczników sprzedawanych na kiermaszach ustalają ich 

właściciele. Ceny podręczników muszą być odpowiednio obniŜone w zaleŜności od 

stopnia ich zuŜycia.  

5. Uczniowie sprzedający podręczniki uczestniczą w kiermaszach wykładając  

w wyznaczonych miejscach sprzedawane podręczniki.  

6. kiermasze organizowane są w Sali gimnastycznej, holu szkoły bądź innym 

wyznaczonym miejscu. 

7. Kiermasze nadzorują bibliotekarz szkolny i wychowawcy klas uczestniczący  

w kiermaszu. 

8. Wychowawcy klas mogą organizować odsprzedaŜ podręczników między 

wyznaczonymi klasami nadzorując ją. 

9. Wszelkie sprawy sporne podczas odsprzedaŜy podręczników (kiermasze, wymiana 

między klasami)  rozstrzygają wychowawcy bądź bibliotekarz.  

10. W miesiącach wrześniu, październiku i czerwcu biblioteka szkolna inicjuje akcję 

„PomóŜ koledze!” polegającą na nieodpłatnej zbiórce podręczników szkolnych dla 

uczniów z rodzin źle sytuowanych, dotkniętych biedą. 

11. Zebrane podczas akcji „PomóŜ koledze!” podręczniki są oznakowane, 

ewidencjonowane w zbiorach biblioteki i udostępniane dzieciom na okres roku 

szkolnego. 

12. Bibliotekarz udostępnia podręczniki zebrane podczas akcji „PomóŜ koledze!” we 

wrześniu, bądź na prośbę uczniów w kaŜdym innym terminie. 

13. Uczniowie, którzy nieodpłatnie przekazują swoje podręczniki otrzymują punkty 

dodatnie zgodnie z postanowieniami WSO. 

14. Uczniowie korzystający z wypoŜyczanych w bibliotece podręczników są zobowiązani 

do dbania o nie i ich zwrotu do  biblioteki w ostatnim tygodniu przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

15. Informacja na temat zasad obrotu uŜywanymi podręcznikami jest umieszczona na 

stronie internetowej szkoły. 
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