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REGULAMIN CENTRUM DYDAKTYCZNEGO 

POWIATOWEGO OŚRODKA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA METODYCZNEGO 

 W POLKOWICACH 

1. Centrum Dydaktyczne to zasoby, na które składają się pozycje książkowe, programy 

multimedialne oraz pomoce dydaktyczne, przeznaczone do wykorzystywania przez 

nauczycieli w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz mają służyć 

doskonaleniu i samokształceniu zawodowemu nauczycieli. 

2. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z zasobów Centrum są nauczyciele szkół 

i przedszkoli, którzy uczestniczyli w projekcie „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 

w powiecie polkowickim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. oraz 

pracownicy Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, realizatora ww. projektu. 

3. Zasady korzystania: 

a. Udostępnienie zasobów odbywa się na pisemny wniosek nauczyciela potwierdzony czytelnym 

podpisem (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

b. W przypadku wnioskowania o programy multimedialne – konieczne jest dodatkowo 

potwierdzenie na wniosku dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. 

c. Okres udostępnienia zasobów uzależniony jest od potrzeb indywidualnych nauczyciela,                           

z zastrzeżeniem, że w przypadku pozycji książkowych nie może przekroczyć 2 miesięcy,  

w przypadku programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych – nie może być dłuższy niż 

rok szkolny (od września do czerwca). 

d. Obowiązują ograniczenia ilościowe udostępnianych zasobów tj. jednorazowo 3 pozycje 

książkowe, 1 program multimedialny, 1 pomoc dydaktyczna. 

e. Zwrot udostępnionych zasobów następuje zgodnie z ustalonym terminem użyczenia. 

f. W przypadku niedotrzymania terminu nauczyciel otrzyma pisemne wezwanie  

do natychmiastowego zwrotu wypożyczonych pozycji. 

g. Nauczyciel, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych zasobów, nie może wypożyczyć 

kolejnych, aż do czasu zwrotu przetrzymywanych pozycji. 

h. Nauczyciel korzystający z Centrum ponosi odpowiedzialność materialną za stan 

wypożyczonych zasobów. 

i. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia udostępnionych zasobów, nauczyciel zostanie 

obciążony kosztami zgodnie z wartością rynkową danej pozycji i decyzją Dyrektora 

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach. 

4. Opiekunem Centrum i osobą do kontaktu jest pani Joanna Lenort  (tel. 76 746 15 70; 

joanna.lenort@polkowice.edu.pl). Osoby zainteresowane użyczeniem zasobów prosimy  

o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z opiekunem (codziennie w godzinach 7:30 – 

15:30)  

5. Zakup zasobów Centrum Dydaktycznego został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Centrum Dydaktycznego 

    

                                  Polkowice, ........................................... 

 

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE ZASOBÓW Z CENTRUM DYDAKTYCZNEGO  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres miejsca pracy) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(dane do kontaktu: telefon, adres mailowy) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(numer identyfikacyjny, tytuł, rodzaj zasobów) 

 

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów prowadzenia Centrum 

Dydaktycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. 

Nr 101 poz. 926 z późniejszymi .zmianami). 

Byłem/am uczestnikiem projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

i jestem uprawniony/a do bezpłatnego korzystania z zasobów Centrum Dydaktycznego. 

Zapoznałem/am się i akceptuję  regulamin Centrum Dydaktycznego Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

 

…………………………………………………………. 
                                                                                                   (czytelny podpis nauczyciela) 

 

............................................................................... 
                                                                                                 *  (pieczęć i podpis dyrektora szkoły, przedszkola, placówki)  

 

* dotyczy wypożyczania programów multimedialnych  

 


