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REGULAMIN BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH SEKCJI POLSKIEJ
1. Biblioteka organizuje bank książek odpowiadający zapotrzebowaniu pedagogicznemu oraz
liczbie uczniów należących do Biblioteki.
2. Biblioteka zapewnia wymianę podręczników podyktowaną zmianami w programie lub reformą
nauczania, może przy tym prosić rodziców o wniesienie częściowej odpłatności za ich zakup.
3. Podręczniki szkolne są wypożyczane na początku roku szkolnego przy współpracy
z nauczycielami Sekcji. Termin zbiórki podręczników jest określany w porozumieniu z dyrekcją
i nauczycielami Sekcji.
4. Uczeń jest zobowiązany do oddania wypożyczonych podręczników w wyznaczonym przez
Bibliotekę terminie. Powtarzające się opóźnienia w oddawaniu podręczników, zagubienia
i zniszczenia mogą doprowadzić do skreślenia z listy członków biblioteki.
5. Kara za zniszczenie lub zagubienie podręcznika wynosi 15 €.
6. Uczniowie, chcący zatrzymać podręcznik na okres wakacji, będą mogli to zrobić pozostawiając
w Bibliotece czek z kaucją wysokości 15 € za każdy podręcznik. Czek winien być wystawiony na
stowarzyszenie APESP. Czek zostanie zwrócony w dniu oddania podręcznika do Biblioteki na
początku roku szkolnego.
7. Uczniowie, którzy nie oddadzą wypożyczonych podręczników lub nie uiszczą określonych kar
pieniężnych, nie otrzymają podręczników na następny rok szkolny.
8. Podręczniki wypożyczone, a nieoddane do Biblioteki przez uczniów klasy 3 gimnazjalnej (3ème)
opuszczających CSI, będą odzyskiwane za pośrednictwem nowej szkoły, do której będzie
uczęszczać uczeń.
9. Uczniowie klasy maturalnej (terminale) wypożyczający komplet podręczników na początku roku
szkolnego zobowiązani są do wniesienia kaucji wysokości 30 € oraz kaucji 15 € za każdy inny
podręcznik z lat poprzednich, który chcieliby wypożyczyć. Czek z kaucją wystawiony na
stowarzyszenie APESP zostanie oddany w dniu zwrotu podręczników po zakończeniu
egzaminów, w terminie wyznaczonym przez Bibliotekę.
10. W przypadku zniszczenia okładki, uczeń jest zobowiązany oprawić książki w nową okładkę
plastikową i oddać książkę w takim samym stanie, w jakim otrzymał.
11. Uczeń jest zobowiązany do oddania swemu wychowawcy odpowiednio uzupełnionej i podpisanej
karty wypożyczeń oraz podpisanego regulaminu. Dokumenty te są każdorazowo dołączane do
kompletu wypożyczanych podręczników.
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