
ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach 
 

obowiązujące od 1 czerwca 2020r 
 

1. Od 1 czerwca biblioteka szkolna będzie czynna codziennie w godzinach 9.00-13.00                   

z wyjątkiem dni: 12, 16-18 czerwca. 

2. W bibliotece / czytelni mogą znajdować się jednocześnie 3 osoby, nie licząc nauczycieli 

bibliotekarzy. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu co najmniej 2 metrów 

pomiędzy sobą. 

3. Podczas przebywania w bibliotece wymaga się noszenia maseczki i rękawiczek.  

4. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, wybrane książki będą 

podawane przez bibliotekarza. 

5. Wypożyczenia możliwe są w przypadku, gdy czytelnik ma puste konto; w terminach: 

01.06.2020 – 10.06.2020. Po 10.06.2020 biblioteka nie będzie realizowała nowych 

wypożyczeń.  

6. Zwracane przez uczniów książki powinny być zapakowane w torebki foliowe i opisane 

na zewnątrz: DATA ZWROTU, imię, nazwisko, klasa. Zwrócone książki podlegają 3 

dniowej kwarantannie i w tym czasie są wyłączone z wypożyczeń. 

7. Termin zwrotu wszystkich wypożyczonych książek upływa 19 czerwca 2020.  

8. Biblioteka czasowo odstępuje od przyjmowania darów od Czytelników. 

 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  

 

     Zwrot wypożyczonych podręczników w klasach I-III  

1. Zwrot podręczników odbywa się w terminie ustalonym przez wychowawcę, jednak nie 

później niż do 15.06.2020.  

2. Komplety podręczników (materiałów ćwiczeniowych nie zwraca się) przygotowane do 

zwrotu przez wyjęcie zbędnych kartek, usunięcie zapisów ołówkiem, usunięcie 

naklejek i okładek foliowych, ewentualne wyprostowanie zagiętych stron, należy 

zapakować w reklamówkę (torbę foliową) oraz opisać na zewnątrz:  data zwrotu, imię i 

nazwisko ucznia, klasa. 

3. W ten sposób opisane podręczniki  należy zostawić na stołach ustawionych na korytarzu na  

I piętrze przed sekretariatem oraz potwierdzić zwrot podpisem na udostępnionej na 

stanowisku zwrotu liście danej klasy.  

4. Po upływie   kwarantanny   nauczyciel   bibliotekarz   dokona   oceny   stanu   

technicznego zwróconych podręczników.  W  sytuacji   stwierdzenia  zniszczenia  lub 

braku któregoś z podręczników rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, 

o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

       

 



Zwrot wypożyczonych podręczników w klasach V-VIII 

1. Uczniowie klas 5a, 6a i 7a zwracają podręczniki w dniu 15 czerwca 2020, a uczniowie klasy 

8a w dniu 19 czerwca 2020 

2. Komplety podręczników (materiałów ćwiczeniowych nie zwraca się) przygotowane              

do zwrotu przez wyjęcie zbędnych kartek, usunięcie zapisów ołówkiem, usunięcie 

naklejek   i okładek foliowych, ewentualne wyprostowanie  zagiętych stron, należy 

zapakować w reklamówkę (torbę foliową) oraz opisać na zewnątrz: data zwrotu, imię i 

nazwisko ucznia, klasa. 

3. W ten sposób opisane podręczniki  uczniowie oddają w bibliotece szkolnej w godzinach 

9.00-13.00 na stanowisku przygotowanym przy wejściu do biblioteki, a nauczyciel 

bibliotekarz odnotowuje fakt zwrotu na liście danej klasy. 

4. Dokonujących zwrotu podręczników uczniów obowiązuje noszenie maseczki i zachowanie 

dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy sobą. 

5. Po upływie   kwarantanny   nauczyciel   bibliotekarz   dokona   oceny   stanu   

technicznego zwróconych podręczników.  W  sytuacji   stwierdzenia  zniszczenia lub 

braku któregoś z podręczników rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, 

o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

 


