Procedura
obrotu używanymi podręcznikami w Szkole Podstawowej Nr3
 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie

I.  Podstawa prawna: 
art. 22b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

II. Cel procedury:
Celem procedury jest umożliwienie uczniom obrotu używanymi podręcznikami na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie.

III. Zakres procedury:
Procedura reguluje zasady obrotu używanymi podręcznikami na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie.

IV. Zasady obrotu używanymi podręcznikami:

Kiermasz używanych podręczników organizowany jest w ostatnim tygodniu roku szkolnego  po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym.
	Samorząd Uczniowski przekazuje informacje o terminie kiermaszu w formie plakatu informacyjnego na gazetce samorządowej.
Informacja dla uczniów/opiekunów na temat zasad obrotu używanymi podręcznikami przekazywana jest przez wychowawców klas. Ponadto informacja ta znajduje się w bibliotece szkolnej, a także na stronie internetowej szkoły.
	Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają listę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do procedury.
	Uczniowie przekazują listy wraz z podręcznikami do biblioteki szkolnej.
Do każdego podręcznika przeznaczonego na sprzedaż powinna być dołączona informacja zawierająca dane sprzedającego (imię i nazwisko, klasa) oraz proponowaną cenę.
Bibliotekarz sporządza listę zbiorczą zdeponowanych podręczników, której wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.
	Podręczniki sprzedawane są tylko po cenach ustalonych przez sprzedającego. Prowadzący kiermasz nie negocjuje cen, może to zrobić tylko właściciel podręczników.
Uczniowie wykazujący chęć nabycia podręczników zgłaszają się po informację do  nauczyciela bibliotekarza. 
Kiermasz odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
	Nauczyciel bibliotekarz  kontaktuje ze sobą sprzedającego i kupującego, umożliwiając im dokonanie zakupu/sprzedaży podręczników.
W kiermaszu mogą brać udział  rodzice i opiekunowie uczniów.
	W ostatnim tygodniu zajęć szkolnych, za zgodą rodziców uczniowie mogą przekazać nieodpłatnie używane podręczniki do biblioteki szkolnej.
Przekazane podręczniki będą wypożyczane uczniom, którzy zgłoszą się do biblioteki.
Uczniowie, którzy wypożyczą podręczniki z biblioteki dokonują ich zwrotu w ostatnim tygodniu nauki. 
	Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami.


V.  Załączniki do procedury
Załącznik nr 1: „Wykaz używanych podręczników do sprzedaży. ”
Lp.
Tytuł podręcznika
Autor
/autorzy
Wydawnictwo
Proponowana cena
Dane sprzedającego – 
Imię, nazwisko, klasa



















Podpis rodzica  ……………………………..




	Załącznik nr 2: „Lista zbiorcza zdeponowanych podręczników.”

KLASA ………                                                           WYCHOWAWCA ………………………………..

Lp.
Nazwisko i imię  
ucznia
CENY PROPONOWANE PRZEZ UCZNIA
Kwota do zapłaty
Potwierdzenie odbioru pieniędzy


j. pol.
mat.
przyr.
j. ang.
hist.
muz.
plast.
rel.
























































































































































































