Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku

WYTYCZNE
KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW
(OD 25 MAJA 2020 R.)

1. GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
1) od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do14.00,
2) piątek - w godz. od 9.00 do 13.00.
2. DO OBOWIĄZKÓW UCZNIA NALEŻY:
1) zakrywanie nosa i ust w czasie kontaktowania się z bibliotekarzem (maseczka lub
przyłbica), dezynfekowanie rąk,
2) zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób – minimum 1,5 m,
3) unikania gromadzenia się większej ilości osób pod biblioteką.
3. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTÓW KSIĄŻEK:
1) w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie można korzystać z czytelni
oraz z wolnego dostępu do półek,
2) wypożyczanie i oddawanie książek odbywać się będzie w drzwiach biblioteki przy
wyznaczonym stanowisku,
3) uczeń może wypożyczyć lekturę lub inna pozycję wskazaną bibliotekarzowi,
4)

zwroty

przechodzą

kwarantannę,

która

trwa

3 doby

-

Czytelnik

kładzie

zwroty w wyznaczonym do tego miejscu (oznaczony karton).
4. ZWROT PODRĘCZNIKÓW:
1) w czerwcu uczniowie klas II, III, V, VI, i VIII zobowiązani są do oddania podręczników
szkolnych wraz z wypożyczonymi lekturami i innymi książkami,
2) zwrot podręczników uczniów klas I, IV i VII nastąpi we wrześniu, ze względu na to, że nie
są już przekazywane następnym klasom,
3) oddajemy podręczniki bez okładek,
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4) podręczniki zniszczone (zalane, podarte itp.), zagubione lub, w przypadku zniszczenia
lub zagubienia płyty (podręczniki do j. angielskiego, j. niemieckiego), należy odkupić
i dostarczyć do biblioteki szkolnej najpóźniej do 15 sierpnia 2020 r.,
5) w czerwcu uczniowie i rodzice zostaną poinformowani przez e-dziennik o harmonogramie
i zasadach zwrotów podręczników i innych książek z biblioteki,
6) podręczniki na nowy rok szkolny 2020/2021 uczniowie klas I, IV i VII otrzymają we
wrześniu,
7) podręczniki na nowy rok szkolny 2020/2021 dla klas II, III, V, VI i VIII zostaną
rozdysponowane uczniom we wskazanych wcześniej terminach ze względu na konieczność
przeprowadzenia ich kwarantanny (tj. 3 doby).
5. KONTAKT
Telefon do szkoły: 32 42 23 739
Bibliotekarze będą kontaktować się z rodzicami i uczniami za pomocą e-dziennika.

