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Zasadv zwrotu podreczników i ksipżek z biblioteki

1. Czytelnik lub jego rodzic nfiacapodręczniki i ksiązki wypożyczone, odkładając je
w dwóch torbach foliowych/reklamówkach lub papierowych do opisanych
kartonowych pudeł (,, Podręczniki", o, Książki z biblioteki") znajdĄących się
w pomieszczeniu biblioteki szkolnej (budynek nr 2 naparterue). Na reklamówce (lub
w środku) powinna byó przyklejona kartęczkaz imieniem, nazwiskiem i klasą uczńa.

2. Rodzic, który ma kilkoro dzieciw szkole, przychodzitz,ptTyrlosząc poseglegowane
i opisane ksiązki i podręczniki wszystkich swoich dzieci.

3 . Do biblioteki rcdziclczytelnik wchodzi w maseczce, po uprze dnim zdezynfekowaniu
rąk.

4. Przedupływem ustalonej daty zwrotu uczeńpowinien przygotować podręczniki:
usunąó łvpisy dokonane ołówkiem, podkleió rozdarte lub wypadające kartki oraz
usunąó własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki). Dołączone do
podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy j e zwtóció
wrazzpodręcznikiem. Uczniowie zobowiryanisądo zwrotu podręczników, które nie
mogą mieó cech zniszczeńa, utrudniających ich dalsze uzytkowanie.Przęz
zriszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie
uĄrtkownika poplamienie, trwałe zńrudzenie, zaIanie napojami, popisanie,
rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady ftzyczne,które
uniemożliwiaj ą korzyst ańe z nich w przy sńości.

5. W przypadku zrtiszczenia lub zgubienia podręcznikanaleĘ odkupió identyczny-
wszelkie takie przyp adki trzebawcześniej zgłosić bibliotekarzowi.

6. Zuczniar"rli (orazrodzicami),którzy nie anrrócili wszystkich ksiązek i podręczników
w terminie, bibliotekarz/wychowawca będzie się kontaktował poprzez dzierńk
elektroniczny lub telefonicznie.

7. Dokładne godziny zwrotu w danym dniu ustalają wychowawcy po wcześniejszym
uzgodnieni u z r o dzicarti uczniów.

Należy zachować odstęp czasowy (kilka minut) pomiędzy zwracĄącymi.

Harmono g r am nł r otu kompletów po dręczników i książek z biblioteki

Klasa Data zwTotu Godzina
I 0 8 . 06 .2020 (po niędziałek) 8:00 - 10:00

il 0 8 . 0 6 .2020 (poniędziałek) 10:00 - 11:00

ilI 08. 06 .zaża fuoniędziałek) 1 1:00 - 12:00
ry 08.06 .2020 (poniedziałek) 12:00 - 13:00
V 10.06.2020 (stoda) 8:00 - 9:00
VI 10.06.2020 (sroda) 9:00 - 11:00
VII 10.06.2020 (sroda) 1 1:00 - 12:00
VIII 10.06.2020 (sroda) 12:00 - 13:00

Dodatkowy termin zwrotu książek i podręczników (w przypadku niemozności zrvrotu

w Wznaczonym terminie): 15.06.2020r. (poniedziałeĘ godz. 10:00 - 12:00 - po

wcześniej s zym uzgodnieniu godziny z bibliotekatzem.

Bibliotekarz: Aleksandra Cebula (el. 661 154504)
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