
Regulamin "KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW”
w III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

(Podstawa prawna:  art.22b Ustawa o systemie oświaty)
1. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły lub jego  

rodzice a także absolwenci.
2. Do sprzedaży przyjmowane będą wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole

w danym roku szkolnym (tracą aktualność podręczniki do I klasy liceum dla absolwentów 
gimnazjów).

3. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży przyjmowane będą w bibliotece szkolnej od 
2.09.2020r. do 4.09.2020r. a ich sprzedaż będzie się odbywać od 9.09.2019r. i potrwa do 
końca września.

4. W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży na wewnętrznej stronie tylnej okładki 
należy wpisać ołówkiem drukowanymi literami następujące dane: imię i nazwisko ucznia, 
klasę, do której uczęszcza, oraz cenę. Należy też przygotować na osobnej kartce listę 
wszystkich sprzedawanych podręczników, na której powinny się także znaleźć: imię i 
nazwisko ucznia, klasa, do której uczęszcza, adres mailowy oraz cena podręcznika 
(absolwenci zapisują zamiast klasy adres mailowy lub nr tel. komórkowego).

5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie. Przy wycenie należy wziąć 
pod uwagę stan książki.

6. Zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia na kiermasz zbyt zniszczonego podręcznika oraz 
niepodpisanego i niewycenionego.

7. Wszelkich informacji na temat kiermaszu udziela nauczyciel bibliotekarz.
W związku z pandemią Covid-19 :

8. Podręczniki opisane i dostarczone w reklamówkach będą odkładane na dwudniową 
kwarantannę.

9. Kupujący mogą zamawiać podręczniki on-line. Należy sporządzić listę potrzebnych książek,
podając tytuł, autora, wydawnictwo i wysłać na adres:

 ewa.noworzyn-pilch@3lo.edu.pl, zapisując w temacie: Kiermasz. Imię, nazwisko, klasa.
10. Listy książek mogą być wysyłane od 1.09.2020r. do 8.09.2020. Nauczyciel bibliotekarz 

wyznaczy termin odbioru  książek za pomocą poczty e-mail.
11. Rozliczenia ze sprzedaży podręczników dokonywane będą cyklicznie od 15.09.2020r.
12. Uczniowie o sprzedanych pozycjach powiadamiani będą drogą elektroniczną.
13. Po zakończeniu kiermaszu w ogłoszonym terminie (informacja na drzwiach biblioteki) 

uczniowie zobowiązani są do odbioru niesprzedanych książek.
14. Ze względu na stan zagrożenia pandemicznego podczas zakupów należy przestrzegać 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa:
• wejście na kiermasz możliwe jest tylko w maseczce, po dezynfekcji rąk.
• w wyznaczonym miejscu może przebywać 1 osoba, pozostałych czytelników

prosimy o oczekiwanie na zewnątrz biblioteki i o zachowanie odpowiedniego dystansu 
społecznego.

                                                                    Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


