
ZASADY FUNKCJONOWANIA  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W DNIACH  25.05. – 26-06. 2020 r. 

1. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru biblioteki w terminie od 25.05.2020r. do 26.06.2020r.  

2. Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym ich zamówieniu drogą 

elektroniczną  poprzez dziennik lub adres: biblioteka264@vp.pl.  Bibliotekarz skontaktuje się z 

czytelnikiem w celu ustalenia szczegółowych zasad i terminu wypożyczenia. 

3. W dniach 27.05.– 05.06.2020r. w godz. 8.00 – 15.30 należy zwrócić wypożyczone książki (oprócz 

podręczników). 

4. Książki trzeba przynieść w foliowej torbie (reklamówce). Powinna być ona opisana w następujący 

sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość książek. 

5. Torby z książkami należy włożyć do pudeł umieszczonych w korytarzy przy wejściu do szkoły. 

Pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły sprawdzi, czy ilość książek jest zgodna z deklaracją. 

6. Zwracając książki należy postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami epidemicznymi, a więc 

zachowywać dystans społeczny – nie  tworzyć skupisk ani nie gromadzić się niepotrzebnie.  Uczeń/ 

rodzic powinien zdezynfekować ręce oraz być w maseczce. 

7. Oddane egzemplarze zostaną wyłączone z wypożyczania przez okres min. 3 dni.  

Biblioteka czynna będzie w dniach: 

2,5,9,10,16,23,25 czerwca w godz. 9.00 – 12.00 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW 

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej rozpocznie się dwa tygodnie przed planowanym 

zakończeniem roku szkolnego.  

2. Uczeń/rodzic zostanie poinformowany w jakim terminie oraz w jakim pomieszczeniu oddać książki, 

aby uniknąć grupowania się czytelników. 

3. Przynosić należy całe komplety podręczników, usunąć  foliowe okładki, zaznaczenia, zwrócić uwagę 

na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia. Każdy podręcznik musi 

być podpisany. 

4. Osoby zwracające podręczniki dokonują tego w określony sposób :  

• cały komplet podręczników należy dostarczyć zapakowany w reklamówkę oraz dołączyć kartkę z 

informacją zawierającą:  imię, nazwisko ucznia, klasę. 

 5. Po upływie kwarantanny  dokonana zostanie ocena stanu zwróconych podręczników. W sytuacji 

stwierdzenia zniszczenia poprzez dziennik elektroniczny wysyłana zostaje stosowna informacja do 

rodziców. 
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6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu 

nowego egzemplarza lub wpłaty na konto szkoły kwoty stanowiącej jego wartość. 

7. Na adres: biblioteka264@vp.pl  można kierować pytania lub wyjaśnienia dotyczące zwracanych 

podręczników. 
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