
SZKOIA PODSTAWOWA NR 3
im. J' Ch' Buberga

43-143 [edzinY, ul. Holdunowska 18

tel./lar 321216'75-24
Drodzy Czytelnicy!

lnformujemy, 2e dnia 10 wrzeSnia (czwartek) otwieramy dla Was biblioteke

szkolnq. W zwiqzku z zagroileniem epidemiologicznym i konieczno6ciq

zachowania wszelkich wymog6w bezpieczeristwa prosimy uczni6w

o korzystanie z biblioteki w wyznaczonych terminach z zachowaniem zasad

higieny (patrz: Regulamin biblioteki)

Poniedzialki:

Klasy: llA, ll B, ll C, lllA, lll B, lll C, VII A, Vll B, Vll C, Vll D

Wtorki:

Klasy: lV A, lV B, lV C, V A, VIll A, Vlll B

Srody:

lvA, lvB, lvc, vl A,vl B,vl c

Czwartki:

V A, Vl A, Vl B, Vl C, Vll A, Vll B, VII C, Vll D

Piqtki:

ll & ll B, ll c, lll A, lll B, Ill c

Dziqkujemy za zrozumienie izapraszamy do czytania!

Wasi bibliotekarze
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SZI(OLA POIISTAWOWA NR 8
im. J. Ch. Ruberga

43-143 LgdzinY, ul. Holdunowska 13

lel./lar 321216-76-24

Regulamin biblioteki Szkoty Podstawowej nr 3 w Lgdzinach
obowi4zujqcy w czasie trwania pandemii

w roku szkolnym 2020DA21

Zasady og6lne:
1. W zwiqzku zpanuj4cqpandemi4 pracabiblioteki zostaje dostosowana do zaleceri

dyrekcji szkoly oraz GIS, kuratorium i organu prowadzqcego.
2. Z biblioteki szkolnej mogq korzystat wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni

pracownicy szkoly. Wstrzymane s? wypozyczenia dla rodzic6w.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezplatne.
4. Biblioteka udostgpnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoly,

w wy zfiaczonych godzinach.
5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbior6w korzysta6 mozna wypolyczaj4c je do domu.
6. Do biblioteki uczniowie oraz nauczyciele lub rodzice wchodz4 pojedynczo. Osoby

oczekuj4ce na wypozyczenie ksi4zki powinny zachowab od siebie odleglo$i
wynosz4cq co najmniej 1,5 m.

7. Kahdy czytelnik zobowiqzany jest przed wej6ciem do biblioteki zdezynfekowac
dlonie. Zalecane jest nalozenie maseczki.

8. W bibliotece nalezy zachowad ciszg.
9. Obowi4zuje zakaz spozywania posilk6w, picia napoj6w oraz korzystania z telefon6w

kom6rkowych.
10. Uzytkownicy zobowi4zani s4 do poszanowania sprzgtu i wyposazenia biblioteki.
ll.Czytelnicy opuszczaj1cy szkolg (pracownicy, uczniowie) zobowiqzani sq, do

przedstawienia w sekretariacie szkoty zai;wiadczenia potwierdzaj?cego zwrot
materiat6w wypo?y czony ch z biblioteki.

12. Biblioteka szkolna prowadzi dziaNania rorwljajqce wrazliwoSd kulturow4 i spoleczr4,
m.in. spotkania i irnprezy czytelnicze jeSli takowe zostanq dopuszczone do
or gantzacji przez dyrekcj g szkoly.

13. Biblioteka szkolna prowadzi dzialania promuj4ce czytelnictwo oraz indywidualne
zainteresowania uczni6w: poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc uczniom
przygotowuj4cym sig do konkurs6w, olimpiad, itp.

14. Biblioteka szkolna wsp6lpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz
Bibliotek4 Publiczn4 (udostgpnianie podrgcznik6w, material6w edukacyjnych,
wsp6ldzialanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, z$.aszanie propozycji
dotycz4cych gromadzenia zbiorbw, za zgoda dyrekcji wsp6ludzial w organizacji
imprez szkolnych, organizowanie imprez w Srodowisku lokalnym, wypolyczanie
ksi4zek zainteresowanym rodzicom, udzial w spotkaniach z pisarzami, udzial w
konkursach szkolnych i pozaszkolnych).

15. Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania i wykorzystania informacji
z rchny ch 2r 6de] oraz efektymego postugiwania siE technologia informacyj n4.

16. Kazdy uzytkownik biblioteki zobowiqzany jest zapoznac siE z regulaminem
i przestrzegac go.

Zasady korzystania z wypo Ly czalnil
1. Podczas korzystania z bibliotekr naleiry zachowai bezpieczehstwo poprzez

dezynfekcjg r4k. Zalecane jest nalozenie maseczki.
2. W bibliotece jednorazowo moze przebywatjeden czytelnik.



3. Nalezy sig stosowai do zaleceh bibliotekarza i postgpowac zgodnie z regulaminem
v'rypo?yczefr znajdujqcym sig w bibliotece.

4. Zostaje zawieszony wolny dostgp do p6lek. Ksi4zki podaje czytelnikowi wyl4cznie
bibliotekarz.

5. Czytelnik mohewypoiryczyc ksiq2ki jedynie na swoje nazwisko.
6. Jednorazowo mozna vrypo|yczy(,2ksiqiil<i lub czasopisma na okres 3 tygodni.
7. Uczniowie przygotowuj4cy sig do konkurs6w lub z innych waznych powod6w maj4

prawo do wypozyczeniajednorazowo wigkszej iloSci ksi4Zek.
8. Czytelnik mole prosii o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji ksi4zkowej.
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ksi4Zki lub innych material6w, czytelnik

zobowi4zany jest zwr6cii tak4 sam4 pozycjg lub inn4 wskazanq przez bibliotekarza,
kt6rej data wydania nie przekracza dw6ch lat od daty zgubienia.

10. Uczniowie, nauczyciele i inni pracorynicy szkoly orazrodzice i opiekunowie uczni6w
i przedszkolak6w z naszej szkoly mog4 wypo|yczad ksiqzki na czas ferii zimowych
i wakacji letnich.

11. Wypozyczanie podrgcznik6w w poszczeg6lnych klasach reguluje odrgbny regulamin
znajduj4cy sig w bibliotece.

Zasady korzystania z czytelni:
l. W zwi4zku z pandemi4 czytelnia bgdzie nieczynna na czasryZnaczony przez

dyrektora szkoly.

Nauczyci ele- bibliotekar ze:

Agata Kruszyfrska
Ewa Kosteczko
Anna Skitek
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