
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 6 2 GNIEŹNIE 

OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2020 ROKU 

 

1. Od 25 maja z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie klas ósmych, a od 1 czerwca – także 

pozostali uczniowie. 

2. Biblioteka jest otwarta dla czytelników w środy od 10.00 do 15.00  oraz w piątki od 8.00 do 13.00. 

3. Z biblioteki mogą korzystać tylko osoby bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną 

 czy izolacją. 

4. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek. 

5. W bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik, pozostałe osoby czekają na zewnątrz  

z zachowaniem 2-metrowej odległości. 

6. Zachowanie bezpiecznego odstępu obowiązuje także w czasie przebywania w bibliotece. 

7. Z czytelni i stanowisk komputerowych nie można korzystać do odwołania. 

8. Nie wolno dotykać książek na półkach, a zamiar wypożyczenia konkretnego tytułu należy zgłosić 

wcześniej drogą mailową. 

9. Wypożyczone książki można oddawać w godzinach otwarcia biblioteki (wskazane jest wcześniejsze 

zgłoszenie terminu e-mailem) lub w wyznaczonym dniu razem z podręcznikami. 

10. Oddawane książki i podręczniki trzeba przynieść w reklamówce, a na niej napisać imię i nazwisko 

ucznia oraz klasę. Jeżeli jest to jedna książka, można włożyć do niej podpisaną kartkę. Zwracane 

pozycje zostaną odłożone na specjalnie wyznaczone miejsce, gdzie przejdą one kwarantannę. 

11. Podręczniki będą oddawane przez uczniów lub opiekunów w wyznaczone dni. Informacja zostanie 

podana wcześniej w dzienniku. 

12. Należy przygotować podręczniki do zwrotu: zdjąć foliowe okładki, zetrzeć notatki zapisane 

ołówkiem, wyprostować zagięte rogi, skleić rozdarcia; sprawdzić, czy nie brakuje żadnej książki lub 

dołączonej do niej płyty. 

13. Po zakończeniu kwarantanny nauczyciel dokona oceny stanu zwróconych podręczników i książek. 

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub braków rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego 

egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez dziennik lub telefonicznie. 

14. W razie problemów z oddaniem książek (np. z powodu przebywania na kwarantannie) wskazany 

jest kontakt mailowy. 

15. Wszelkie pytania dotyczące książek oraz korzystania z biblioteki należy kierować na adres: 

ewa.swiecicka@sp6.gniezno.eu 


