BIBLIOTEKA SZKOLNA
Od dnia 1 czerwca br.
istnieje możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Proszę o kontakt poprzez e-dziennik .
Należy umówić się na konkretny termin.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020
W bibliotece może przebywać jedna osoba.
Każdy czytelnik musi być w maseczce i rękawiczkach.
Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
Wizyty w bibliotece tylko w wyznaczonym terminie
przez bibliotekarza.
5. Czytelnia zostaje czasowo wyłączona z korzystania.

1.
2.
3.
4.

Absolwenci XX LO
proszeni są o zwrot wypożyczonych książek
z biblioteki szkolnej w dniach 2.06 i 3.06 br.
Szczegółowy harmonogram godzin zostanie wysłany do każdego
ucznia indywidualnie na e-dziennik przez bibliotekę.

REGULAMIN
ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Uczniowie / rodzice zgodnie z Regulaminem wypożyczania
podręczników szkolnych zobowiązani są do ich zwrotu.
Należy zwrócić uwagę na estetykę oddawanych zbiorów
bibliotecznych.
2. Podręczniki szkolne są zwracane przez uczniów/ rodziców
w ustalone przez dyrektora szkoły i bibliotekarza dni w celu
uniknięcia zgrupowań.
3. Uczeń / rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych musi
być w maseczce i rękawiczkach.
4. Podręczniki szkolne przyjmowane będą w sali nr 40.
5. Osoby dokonujące zwrotu podręczników szkolnych
zobowiązane są do :
• zapakowania podręczników do reklamówki
• sporządzenia karty informacyjnej z podaniem imienia i
nazwiska ucznia, klasy, numeru telefonu rodzica, tytułów
podręczników
• umieszenia karty w reklamówce
6. Ksiązki wraz z kartą informacyjną zostają odłożone we wskazanym
przez bibliotekarza miejscu celem kwarantanny.
7. Po upływie 4 - dniowego okresu kwarantanny bibliotekarz dokonuje
oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników.
8. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia podręcznika szkolnego rodzic
zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej kwoty w ustalonym
terminie, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.

Terminy zwrotu podręczników
dla klas I - III SP
KLASA
1 SP
2a SP
2b SP
3SP

DZIEŃ
16.06
17.06
18.06
19.06

Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany
w terminie późniejszym

