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Regulamin przyjmowania z retów p dręcznikim i książek wypożyczonych z Biblioteki

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piasto "je w roku zkolny m 2019/2020

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala '/ U) re-.torcm szk )1) i \ ychowawcu klas.' zasady zwrotu

k iażek i podręczników oraz termin: ich dodania o biblioteki szkolnej. Kopie mniejszego

regulaminu przekazuje \.\: chowav com, ,..:tur/)- informują uczniów o zapisach \\ nim zawartych.

2. , .auczyciel bibliotekarz powiadamia r .dzicó pr/l:7 dziennik elektroniczny terminach

zwrotów ksiazek i podręczników )ra/ możh \OŚ .iacl ich odkupienia lub zapłaccma za bid/ki.

3. W przypadku pytań lub watpliwos dotyczących wypożycz ń rodzice I UC/JlIO\\Il:

kontaktują sic z nauczycielem bibhotckarzern prze> dziennik elektroniczny.

4. Wychowawca prz. pornina uczni rn rodzicom zasady zwrotu wy pożyczony ch

podręczników i książek zgodnie z zapis.un regulaminow (/\ rot podręcznikow \\ kompleta h,

usunięcie roliowych okładek. usurncci zapisarę ch )ło\\ iern notatek. /\\ róccnie uwag: net

cz, stośc I estd. kę ksiaż i).

5. Za p dreczniki zniszczone lub /a~llh,u IC rodzicc/opiekunowie prawni są zobow iazani

dokonać wpłaty na następują .. nr konta 29 12..Hl6380 1111 001074699040.

Informacje o kwocie i terminie \\ płat) <ltl/ cc ~)tJ'/. maja poprz / d/l .nnik elektroniczny.

6. K iążki i podręczniki sa zw ra..anc prze> ucznióv rodziców \\) łącznic \\ ustalone pl'l-:7

dyrektora. \ ) .howav 'ce I naucz. cicla bibhotel arza Jni l\\ celu uniknięcia grupowania sic

osob i. Wykaz dni i godzin zwrotov zawiera załącznik nr l f..I1armonogram zwrotów

podręczników i książek wypożyczono ch /. Bibliotexi prz J ~p 1 \\ Piastowic").

7. Jeżeli zaistnieje konieczność OJ. -kiwania na 7\.\ rot książek przed biblioteka.

UCZI1l0Wle. rodzice ustaw Jaja ję '" kolejce / zach n arucm bezpiec> lego d: stansu połcczncgo

(2m).

8. Uczeń, rodzic dokonując) zwrotu podręcznikov po vinien być \ mase zce i rękawiczkach.

9, , lauczycicl bibliotekarz wyznacz miej 'c. na które nalezy odrożyć książki i podręczniki.

10. L CZCIl. rodzic dokonując) zwrotu po ręczników i książek jest zobow iazany do pokazania

nauczycielowi bibliotekarzowi wszystk ch ::UcI1Iplar/ ksiażek (stan liczebny) i odłożenia ich

v. W) znaczonym miejscu.


