Komunikat w sprawie bezpłatnych podręczników
do klasy I i II gimnazjum na r. szk. 2016/2017
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu przypomina,
że od r. szk. 2015/2016 wprowadzone zostały do gimnazjum tzw. podręczniki
wieloletnie, które uczniowie kolejnych klas będą otrzymywać bezpłatnie na czas
nauki w danej klasie. Będą one używane przez 3 kolejne roczniki
gimnazjalistów i dlatego nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania,
wycinania, itp. Rodzice uczniów nie będą kupować podręczników
lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice
nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W r. szk. 2016/2017 program udostępniania darmowych podręczników
i ćwiczeń obejmie uczniów klas I i II:
 UCZNIOWIE NOWYCH KLAS PIERWSZYCH, którzy rozpoczną naukę
w gimnazjum 1 IX 2016 r., w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
2016/2017 OTRZYMAJĄ PODRĘCZNIKI UŻYWANE PRZEZ ROK
przez uczniów klas I w r. szk. 2015/2016 oraz zestaw nowych ćwiczeń,
 UCZNIOWIE
KLAS DRUGICH (od 1 IX 2016 r.) ponownie
OTRZYMAJĄ KOMPLET ZUPEŁNIE NOWYCH PODRĘCZNIKÓW
I ĆWICZEŃ zakupionych przez szkołę od wydawców. Zestawy będą
wydawane w piątek 2 września 2016 r.
 Natomiast UCZNIOWIE KLAS TRZECICH (od 1 IX 2016 r.) MOGĄ
ODKUPIĆ UŻYWANE PODRĘCZNIKI OD UCZNIÓW BYŁYCH KLAS
TRZECICH lub zakupić je w inny sposób (antykwariat, księgarnia).
Dokument pt. „Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2016/2017”, zawierający wykaz
podręczników dla klas I, II i III, znajduje się na stronie internetowej szkoły
w zakładce DOKUMENTY/PODRĘCZNIKI. Tutaj też znajduje się
podręczny wykaz podręczników do klasy III.

Od r. szk. 2017/2018 programem darmowych podręczników objęci już będą
wszyscy uczniowie gimnazjum.
Jednocześnie informujemy, że prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje
podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak:
religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć
dodatkowych.
Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne
materiały biblioteczne będą gromadzone w bibliotece szkolnej gimnazjum,
która nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać
papierową, lub
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
mających postać elektroniczną, lub
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je
udostępnia.
Dyrektor szkoły określił szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych uwzględniając konieczność
zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu ich używania. Z warunkami
tymi rodzice zostaną zapoznani na początku r. szk. 2016/2017. Nie będzie
konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
lub materiału edukacyjnego gimnazjum może żądać od rodziców ucznia
zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Nie jest
możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika.

