
Regulamin świetlicy szkolnej
w

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZUBRZYCY DOLNEJ

§ 1. Zasady ogólne.

1. Dla ucznió� w, któ� rzy muszą dłuz�ej przebywac� w szkóle ze względu na czas pracy
ródzicó� w  –  na  ich  wniósek  lub  órganizację  dójazdu  dó  szkóły  lub  inne  ókólicznós�ci
wymagające zapewnienia ópieki w szkóle, szkóła órganizuje s�wietlicę.

2. Ś"wietlica jest placó� wką wychówania pózalekcyjnegó.

3. Ś"wietlica  w  swójej  działalnós�ci  prógramówej  realizuje  cele  i  zadania  szkóły
uwzględniając  tres�ci  i  działania  wychówawczó-prófilaktyczne,  ópiekun� cze  przyjęte  w
planie pracy. 

4. Zajęcia  s�wietlicówe  órganizówane  są  w  gódzinach  pracy  s�wietlicy  i
uwzględniają  pótrzeby  edukacyjne  óraz  rózwójówe  dzieci,  a  takz�e  ich  móz� liwós�ci
psychófizyczne.

§ 2. Cele i zadania.

1. Celem ógó� lnym zajęc� s�wietlicówych jest zapewnienie ucznióm zórganizówanej 
ópieki wychówawczej umóz� liwiającej rózwó� j zainteresówan� , uzdólnien�  i umiejętnós�ci.

2. Cel ten zóstanie ósiągnięty póprzez:

1) stwórzenie ódpówiednich warunkó� w dó nauki i wypóczynku;
2) dbanie ó bezpieczen� stwó i dóbre samópóczucie;
3) rózwijanie zainteresówan�  i zamiłówan� ;
4) própagówanie aktywnych fórm spędzania wólnegó czasu;
5) órganizówanie gier i zabaw ruchówych, mających na celu prawidłówy rózwó� j fizyczny 

dzieci;
6) kształtówanie póstaw próspółecznych i patriótycznych;
7) wdraz�anie zasad móralnegó wspó� łz�ycia i wspó� łdziałania w grupie;
8) rózwijanie umiejętnós�ci nawiązywania prawidłówych relacji  z ró� wies�nikami;
9) pómóc w ódkrywaniu mócnych strón przez dzieckó;
10) pódnószenie kultury z�ycia códziennegó;
11) niwelówanie trudnós�ci dydaktycznych (pómóc w ódrabianiu prac dómówych);
12) rózwijanie umiejętnós�ci radzenia sóbie z ró� z�nymi sytuacjami trudnymi i próblemówymi;



13) wspó� łpracę z nauczycielami wychówawcami, ródzicami dzieci uczęszczających dó s�wietlicy 
szkólnej, a takz�e z pedagógiem szkólnym celem zdiagnózówania pótrzeb i móz� liwós�ci 
ucznió� w óraz rózwiązywania napótkanych próblemó� w wychówawczych.

3. Dó zadan�  s�wietlicy nalez�y:

1) wspómaganie prócesu dydaktycznegó szkóły;

2) stwórzenie ucznióm móz� liwós�ci ódrabiania pracy dómówej;

3) upówszechnianie ws�ró� d wychówankó� w zasad kultury zdrówótnej, kształtówanie 
nawykó� w higieny;

4) przygótówanie ucznió� w dó udziału w z�yciu spółecznym;

5) rózwijanie indywidualnych zainteresówan�  i uzdólnien�  ucznió� w;

6) wyrabianie u ucznió� w samódzielnós�ci;

7) stwarzanie ws�ró� d uczestnikó� w nawykó� w dó uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedóstósówaniu spółecznemu i demóralizacji.

4. Realizacja zadan�  s�wietlicy prówadzóna jest w fórmach:

1) zajęc� według indywidualnych zainteresówan�  ucznió� w;

2) zajęc� utrwalających wiedzę;

3) gier i zabaw rózwijających;

4) zajęc� spórtówych.

5. W s�wietlicy zadania realizówane są według rócznegó planu pracy i 
tygódniówegó rózkładu zajęc� zatwierdzónegó przez Dyrektóra Śzkóły Pódstawówej w 
Zubrzycy dólnej (zwanegó dalej Dyrektórem szkóły).

§ 3. Organizacja.

1. Dni i gódziny pracy s�wietlicy ustala Dyrektór szkóły na dany rók szkólny w zalez�nós�ci 
ód pótrzeb s�ródówiska i móz� liwós�ci finansówych szkóły.

2. Zajęcia w s�wietlicy prówadzóne są w grupach wychówawczych. Liczba wychówankó� w 
w grupie nie móz�e przekraczac� 25 ósó� b. 

3. Nauczyciele ótaczają ópieką dzieci przebywające na terenie szkóły przed rózpóczęciem 
lekcji óraz pó ich zakón� czeniu – dzieci zapisane dó s�wietlicy.

4. Opieką wychówawcy s�wietlicy óbjęci są ró� wniez�  uczniówie:
1) skierówani dó s�wietlicy z pówódu nieóbecnós�ci nauczyciela lub czekający na zajęcia 

lekcyjne,
2) zwólnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychówania fizycznegó, religii, etyki óraz nie 

kórzystający z wyjazdó� w na wycieczki klasówe.



5. Dó s�wietlicy przyjmówani są w pierwszej kólejnós�ci uczniówie z klas I – IV, w tym w 
szczegó� lnós�ci dzieci ródzicó� w pracujących, z ródzin niepełnych, wielódzietnych i wychówawczó 
zaniedbanych, sierót, dzieci z ródzin zastępczych.

6. Kwalifikówania i przyjmówania ucznió� w dó s�wietlicy dókónuje się wyłącznie na 
pódstawie pisemnegó zgłószenia ródzicó� w (prawnych ópiekunó� w) dziecka na Karcie zgłoszenia 
dziecka do świetlicy szkólnej, składanej w sekretariacie szkóły w terminie dó dnia 3.09.2020r.

7. Kwalifikówania i przyjmówania ucznió� w dó s�wietlicy dókónuje na pódstawie 
zgłószenia ródzicó� w (ópiekunó� w prawnych)  wyznaczóny pracównik s�wietlicy w pórózumieniu 
z  szkólnym i Dyrektórem.

8. Uczen�  zakwalifikówany dó s�wietlicy, któ� ry bez usprawiedliwienia nie uczęszcza dó 
s�wietlicy przez ókres jednegó miesiąca zóstaje skres�lóny z listy uczestnikó� w s�wietlicy.

9. Uczniówie przebywający w s�wietlicy są zóbówiązani dó przestrzegania regulaminu.
10. W sprawach nieunórmówanych niniejszym regulaminem wiąz�ącą decyzję pódejmuje 

Dyrektór Śzkóły Pódstawówej w Zubrzycy Dólnej.

§ 4. Zasady funkcjonowania.

1. Ś"wietlica prówadzi zajęcia zgódnie z tygódniówym rózkładem zajęc� zatwierdzónym 
przez Dyrektóra szkóły

2. Nadzó� r nad s�wietlicą sprawuje Dyrektór  Śzkóły Pódstawówej w Zubrzycy Dólnej
3. Wychówawca s�wietlicy ódpówiada wyłącznie za bezpieczen� stwó dzieci, któ� re zóstały 

przyprówadzóne dó s�wietlicy lub zgłósiły się dó niej same przed lub pó zajęciach lekcyjnych.
4. Dzieci przebywające w s�wietlicy szkólnej zóstają zapóznane z zasadami BHP przez 

nauczycieli s�wietlicy w pierwszym tygódniu kórzystania ze s�wietlicy szkólnej.
5. W s�wietlicy óbówiązuje zakaz kórzystania ze wszelkich urządzen�   przyniesiónych z 

dómu przez ucznió� w.
6. Dzieci klasy I zapisane dó s�wietlicy szkólnej muszą byc� przyprówadzane i ódbierane ze 

szkóły przez ródzicó� w (prawnych ópiekunó� w) lub inne ósóby upówaz�nióne przez ródzicó� w. 
Móz� liwe jest takz�e przekazanie jednórazówegó upówaz�nienia póprzez e-mail, e-dziennik.

7. Zezwala się na samódzielny pówró� t ucznia dó dómu zgódnie z ós�wiadczeniem 
złóz�ónym przez ródzicó� w (prawnych ópiekunó� w).

8. Wszelkie zmiany dótyczące ópuszczania s�wietlicy przez dzieckó muszą byc� przekazane 
dó wychówawcy s�wietlicy na datówanym i pódpisanym przez ródzicó� w pis�mie. 

9. W przypadku braku pisemnej infórmacji ód ródzicó� w dzieckó nie będzie mógłó ópus�cic�
s�wietlicy. 

10. Ródzice są zóbówiązani dó ódbierania dzieci dó czasu ókres�lającegó kóniec pracy 
s�wietlicy.

11. Wychówawcy s�wietlicy nie ódpówiadają za dzieckó, któ� re samódzielnie ópus�ciłó 
teren szkóły, w czasie, kiedy pówinnó przebywac� w s�wietlicy.

12. Wychówawcy s�wietlicy nie ódpówiadają za bezpieczen� stwó dziecka pózóstającegó na 
terenie szkóły przed ótwarciem lub pó gódzinach pracy s�wietlicy.

13. Dzieci óbjęte ópieką s�wietlicy szkólnej nie mógą byc� zwalniane w celu wychódzenia 
póza teren szkóły.

14. Uczen�  ma óbówiązek infórmówania nauczyciela s�wietlicy ó kaz�dórazówym, nawet 
kró� tkótrwałym óddaleniu się, wyjs�ciu ze s�wietlicy.

§ 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Dó zadan�  nauczycieli-wychówawcó� w s�wietlicy nalez�y:
1) órganizówanie wychówankóm pómócy w nauce;
2) przeprówadzenie códziennych zajęc� tematycznych;
3) órganizówanie gier i zabaw ruchówych;



4) órganizówanie wycieczek i spaceró� w;
5) rózwijanie zainteresówan�  i uzdólnien�  wychówankó� w;
6) realizacja zadan�  z zakresu dóradztwa zawódówegó zgódnie z prógramem realizacji 

wewnątrzszkólnegó systemu dóradztwa zawódówegó;
7) kształtówanie nawykó� w higieny i czystós�ci;
8) rózwijanie samódzielnós�ci i spółecznej aktywnós�ci;
9) twórzenie warunkó� w dó ódrabiania lekcji;
10) wspó� łpraca z ródzicami, wychówawcami, pedagógiem szkólnym;
11) prówadzenie dókumentacji s�wietlicy w tym dziennika zajęc� w s�wietlicy i ódnótówywanie w 

dzienniku zajęc� w s�wietlicy ucznió� w óbecnós�ci dzieci na zajęciach s�wietlicówych.

§ 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

1. Wychówanek ma prawó dó:

1) bezpiecznegó póbytu na s�wietlicy
2) włas�ciwie zórganizówanej ópieki;
3) z�yczliwegó traktówania;
4) swóbódnegó wyraz�ania mys�li i przekónan� ;
5) ópieki wychówawczej;
6) pószanówania gódnós�ci ósóbistej;
7) óchróny przed przemócą fizyczną i psychiczną;
8) rózwijania swóich zainteresówan�  i uzdólnien� ;
9) kórzystania z pómócy dydaktycznych, gier i sprzętu audiówizualnegó będącegó na 

wypósaz�eniu s�wietlicy;
10) uzyskania pómócy pódczas ódrabiania prac dómówych

2.  Wychówanek jest zóbówiązany dó:
1) przestrzegania regulaminu wewnętrznegó s�wietlicy;
2) przestrzegania zasad wspó� łz�ycia w grupie; 
3) wspó� łpracy w prócesie wychówania;
4) pómagania słabszym;
5) dbałós�ci ó wspó� lne dóbró, ład i pórządek w s�wietlicy;
6) pónószenia ódpówiedzialnós�ci za własne póstępówanie;
7) infórmówania kaz�dórazówó wychówawcó� w s�wietlicy ó swóim przyjs�ciu óraz wyjs�ciu ze 

s�wietlicy;
8) zgłaszania wszelkich wypadkó� w óraz swójegó złegó samópóczucia.

3. Nagródy:

Kaz�dy uczestnik zajęc� s�wietlicówych móz�e ótrzymac� nagródę: za udział w kónkursach, 
dóbre zachówanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę ósóbistą itp. w póstaci:

1) póchwały ustnej;
2) póchwały na pis�mie dó ródzicó� w i wychówawcy klasy;
3) nagródy rzeczówej;
4) dyplómu. 

2. Kary:



Za nieprzestrzeganie zasad dóbregó wychówania, naruszanie Regulaminu, dla 
uczestnika s�wietlicy przewidziane są następujące kary:

1) upómnienie ustne;
2) óstrzez�enie w óbecnós�ci grupy;
3) pisemne pówiadómienie ródzicó� w i wychówawcy klasy ó złym zachówaniu;
4) wnióskówanie ó óbniz�enie óceny ze sprawówania;
5) skres�lenie z listy wychówankó� w s�wietlicy;
6) ródzice ucznia, któ� ry dókónał zniszczenia wypósaz�enia s�wietlicy będą óbciąz�eni pełną lub 

częs�ciówą ódpłatnós�cią za zniszczóny lub uszkódzóny sprzęt.

§ 7. Współpraca z rodzicami.

1. Wspó� łpraca z ródzicami ucznió� w uczęszczających dó s�wietlicy ódbywa się:
1) bezpós�rednió (códzienny kóntakt i rózmówy – z ródzicami, któ� rzy ódbierają dzieci ze 

s�wietlicy ósóbis�cie);
2) póprzez kórespóndencję z ródzicami – pisemne infórmacje;
3) rózmówy telefóniczne;
4) dziennik elektroniczny Librus.

§ 8. Dokumentacja świetlicy.

1. W s�wietlicy szkólnej prówadzóna jest następująca dókumentacja:

1) kwestiónariusze zgłószen�  ó przyjęciu dziecka dó s�wietlicy z aktualnymi danymi w celu 
kómunikówania się w razie kóniecznós�ci z ródziną dziecka; 

2) Regulamin Ś"wietlicy Śzkólnej;
3) ramówy rózkład dnia;
4) tygódniówy rózkład zajęc�;
5) dzienniki zajęć w świetlicy.

§ 9. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

1. W szkóle óbówiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

2. Pracównicy s�wietlicy wietrzą sale, w któ� rych ódbywają się zajęcia s�wietlicówe przed 
przyjs�ciem dzieci na zajęcia, a takz�e có gódzinę i w miarę pótrzeb.

3. Jes� li jest taka móz� liwós�c�, zajęcia s�wietlicówe ucznióm móz�na órganizówac� na terenie 
szkóły na s�wiez�ym pówietrzu.

4. Nauczyciele zóbówiązani są póinstruówac� ucznió� w ó kóniecznós�ci dezynfekcji rąk pó 
przyjs�ciu ze s�wiez�egó pówietrza. Uczniówie dezynfekują ręce pód nadzórem nauczyciela 
s�wietlicy.

5. Śprzęty, zabawki, pómóce dydaktyczne, któ� re wykórzystywane były pódczas póbytu 
ucznió� w w s�wietlicy są dezynfekówane przez wyznaczóne ósóby zgódnie z Procedurą mycia 
zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

6. Nauczyciele s�wietlicy w miarę móz� liwós�ci pilnują, aby uczniówie unikali grómadzenia
się.



7. Nauczyciel s�wietlicy w przypadku stwierdzenia óbjawó� w chóróbówych u ucznia 
wskazujących na infekcję dró� g óddechówych zóbówiązany jest póstępówac� zgódnie z Procedurą 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

8. W ókresie epidemii głó� wna drógą kóntaktu z ródzicami/ópiekunami prawnymi 
ucznió� w jest: telefón, e-mail, e-dziennik.

9. Osóba ódbierająca ucznia ze s�wietlicy nie móz�e wchódzic� dó pómieszczenia, w któ� rym
ódbywają się zajęcia s�wietlicówe. Uczen�  ódbierany jest zgódnie z Prócedurą przyprówadzania i 
ódbierania ucznia ze szkóły.



Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

na rok szkolny 2021 / 2022

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka:

1. Dane dziecka

Imię i nazwisko
Klasa
(w przyszłym
 roku 
szkolnym)

Data urodzenia

Adres 
zamieszkania

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Imię i nazwisko 
matki

Numer telefonu

Imię i nazwisko ojca Numer telefonu

3. Oboje rodzice pracują (zakreśl właściwe):
              TAK                      NIE
4. Ważne informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (stałe choroby, 
dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy): 

.......................................................................................................................................................................
...

.....................................................................................................................................................................................

..................

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
w Zubrzycy Dolnej

               .........................................................................................................
 (data, pódpis ródzica /prawegó ópiekuna)

Kwalifikacja 
Zakwalifikówanó/Nie zakwalifikówanó dzieckó/a dó s�wietlicy szkólnej 

___________________________________
_  (data i pódpis wychówawcy s�wietlicy)



Regulamin 
biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Dolnej
________________________________________________________

 

§1. Cele i zadania.

1. Biblióteka jest interdyscyplinarną pracównią szkólną, któ� ra: 

1) słuz�y realizacji pótrzeb i zainteresówan�  ucznió� w; 

2) słuz�y dó realizacji zadan�  dydaktycznó-wychówawczych;

3) pełni funkcje szkólnegó ós�ródka infórmacji;

4) wspiera dóskónalenie zawódówe nauczycieli;

5) pópularyzuje wiedzę pedagógiczną ws�ró� d ródzicó� w;

6) uczestniczy w przygótówaniu ucznió� w dó samókształcenia i edukacji ustawicznej.

2. Funkcje biblióteki:

1) kształcąca póprzez: 

a) rózbudzenie  i  rózwijanie  pótrzeb  czytelniczych  i  infórmacyjnych  związanych  z
nauką szkólną i z indywidualnymi zainteresówaniami ucznió� w, 

b) przyspósabianie ich dó samókształcenia, 
c) aktywne  uczestniczenie  w  realizacji  szkólnegó  prógramu  s�ciez�ek  między

przedmiótówych,
d) twórzenie  warunkó� w  dó  pószukiwania,  pórządkówania  i  wykórzystywania

infórmacji  z  ró� z�nych  z�ró� deł  óraz  efektywnegó  pósługiwania  się  technólógią
infórmacyjną, 

e) kształtówanie kultury czytelniczej i wzbógacanie kultury humanistycznej ucznió� w,
f) wdraz�anie czytelnikó� w dó pószanówania ksiąz�ki, czasópisma i innych materiałó� w

bibliótecznych óraz sprzętu kómputerówegó;

2) ópiekun� cza póprzez:

a) rózpóznawanie  aktywnós�ci  czytelniczej  ucznió� w,  pótrzeb  i  póziómu  kómpetencji
czytelniczych,

b) wykrywanie  u  pótencjalnych  czytelnikó� w  przyczyn  braku  pótrzeby  czytania  i
udzielanie pómócy w ich przezwycięz�aniu,

c) wspómaganie  działan�  szkóły  w realizacji  prógramó� w:  ekólógicznegó,  prófilaktyki
prózdrówótnej, przeciwdziałaniu uzalez�nienióm, ekólógicznych,

d) ótaczanie ópieką wszystkich ucznió� w w ich pószukiwaniach czytelniczych,



e) wspómaganie  ródzicó� w  w  rózwiązywaniu  próblemó� w  wychówawczych  póprzez
wskazywanie im literatury pedagógicznej;

3) kulturalna póprzez:

b) uczestniczenie w rózwijaniu z�ycia kulturalnegó ucznió� w,
c) wspieranie  kształtówania  umiejętnós�ci  ódbióru  wartós�ci  kulturalnych  óraz  ich

twórzenia.

3. Dó zadan�  biblióteki szkólnej nalez�y:

1) pópularyzacja nówós�ci wydawniczych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) infórmacja próblemówa óparta na wykórzystaniu tradycyjnegó i  kómputerówegó
warsztatu infórmacyjnegó;

4) kómputeryzacja biblióteki;

5) wystawki tematyczne i ókólicznós�ciówe;

6) renówacja i kónserwacja księgózbióru.

4. Biblióteka składa się z:

1) wypóz�yczalni;

§2. Zbiory

1. Biblióteka Śzkólna grómadzi ksiąz�ki, czasópisma i inne materiały niezbędne dó
realizacji planu dydaktycznó- wychówawczegó szkóły.

2. Zbióry biblióteki szkólnej óbejmują dwie grupy materiałó� w:

1) dókumenty pis�miennicze:

a) wydawnictwa  infórmacyjne  (słówniki  językówe,  encyklópedie,  atlasy,  róczniki
statystyczne, teksty z�ró� dłówe itp.),

b) pódręczniki i prógramy szkólne dla nauczycieli,
c) lektury pódstawówe dó języka pólskiegó i innych przedmiótó� w nauczania,
d) lektury uzupełniające dó języka pólskiegó,
e) literaturę pópularnónaukówą i naukówą,
f) wybrane pózycje z literatury pięknej,
g) wydawnictwa albumówe z dziedziny krajóznawstwa,
h) czasópisma:

-dla młódziez�y,
-specjalistyczne dótyczące specjalnós�ci nauczanych w szkóle,
-ógó� lnópedagógiczne,
-naukówe i pópularnónaukówe,
-spółecznó-kulturalne,
-gazety,



-inne  wydawnictwa  pótrzebne  dó  realizacji  pószczegó� lnych  przedmiótó� w
nauczania i zajęc� edukacyjnych (nórmy, literaturę firmówą itp.),

-pódstawówe  wydawnictwa  z  psychólógii,  sócjólógii,  pedagógiki  i  dydaktyki
stanówiące  pómóc  w  pracy  dydaktycznó-wychówawczej  nauczycieli  i
pedagógizacji ródzicó� w,

-publikacje nauczycieli,
-inne, zgódnie z pótrzebami ucznió� w i nauczycieli;

2) dókumenty niepis�miennicze:

a) nówóczesne nós�niki infórmacji (płyty CD, DVD, dyskietki),
b) kasety magnetófónówe,
c) materiały audiówizualne wytwórzóne w prócesie dydaktycznym szkóły,
d) filmy dydaktyczne pópularnónaukówe i instruktaz�ówe.

3. Księgózbió� r ustawióny jest w układzie działówó-alfabetycznym:

1) dział lektur według układu alfabetycznegó;

2) dział techniczny według UKD i według przedmiótó� w zawódówych;

3) literatura naukówa, fachówa, pópularnónaukówa według UKD;

4) księgózbió� r dla nauczycieli według UKD;

5) wydzielóny dział literatury dótyczącej „Gódzin dó dyspózycji wychówawcy”;

7) wszystkie zbióry biblióteczne ópatrzóne są sygnaturą;

8) zbióry audiówizualne ułóz�óne są według pószczegó� lnych typó� w zbióró� w w układzie
numerycznym.

§3. Organizacja udostępniania zbiorów.

1. Czytelnicy mają prawó dó bezpłatnegó kórzystania z księgózbióru biblióteki.

2. Z biblióteki szkólnej mógą kórzystac�:

1) uczniówie szkóły;

2) pracównicy szkóły;

3) ródzice ucznió� w szkóły;

4) inni uz�ytkównicy na pódstawie pisemnej zgódy Dyrektóra Śzkóły.

3. Kaz�dy  uczen�  klasy  pierwszej  i  nówó  przyjęty  dó  szkóły  zapóznaje  się  z
regulaminem  biblióteki  szkólnej  pótwierdzając  tó  pódpisem  na  lis�cie  klasówej
przechówywanej w bibliótece szkólnej.

4. Księgózbió� r  pódręczny  (słówniki,  encyklópedie,  leksykóny,  wydawnictwa
albumówe)  udóstępnia  się  tylkó  w czytelni,  a  pózóstałe  ksiąz�ki  i  czasópisma  móz�na
wypóz�yczac� dó dómu.



5. W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  ksiąz�ki,  czasópisma,  płyty  CD  lub
innegó  nós�nika  infórmacji,  czytelnik  zóbówiązany  jest  dó  ódkupienia  takiej  samej
pózycji lub innej wskazanej przez bibliótekarza.

§4. Zasady korzystania z wypożyczalni.

1. Zbióry  biblióteki  udóstępniane  są  w  róku  szkólnym  w  gódzinach
wyszczegó� lniónych na drzwiach i w gablócie szkólnej.

2. Czytelnik móz�e wypóz�yczac� ksiąz�ki wyłącznie na swóje nazwiskó.

3. Kaz�dy  uczen�  móz�e  jednórazówó  wypóz�yczyc�  trzy  ksiąz�ki  na  ókres  trzech
tygódni,  a  za  zgódą  bibliótekarza  dódatkówe,  kónieczne  dó  realizacji  zadan�
edukacyjnych.

4. Czytelnik  móz�e  wypóz�yczac�  czasópisma  wraz  z  dódatkami  (płyty  CD)  na
uzgódnióny ókres.

5. Jez�eli czytelnik nie przeczytał ksiąz�ki, a wypóz�yczalnia nie ma na nią nówych
zamó� wien� ,  móz�e  uzyskac�  prólóngatę,  pód  warunkiem,  z�e  uzgódni  tó  z  nauczycielem
bibliótekarzem przed upływem terminu jej zwrótu.

6. Jez�eli  uczen�  nie  zwró� ci  ksiąz�ki  w  ókres�lónym  terminie,  bibliótekarz  móz�e
ódmó� wic� wypóz�yczenia następnych pózycji, az�  dó zwrótu ksiąz�ek przetrzymywanych.

7. Czytelnik  móz�e  prósic�  ó  zarezerwówanie  ksiąz�ki  (rezerwacja  ksiąz�ek
realizówana według kólejnós�ci zgłószen� ).

8. Przed wypóz�yczeniem nalez�y ksiąz�kę óbejrzec�  i zwró� cic�  uwagę bibliótekarza
na ewentualne jej uszkódzenia.

9. Zbióry audiówizualne wypóz�yczane są nauczycielóm dó pracówni.

10. Uczniówie  i  pracównicy,  któ� rzy  kón� czą  naukę  i  pracę,  zóbówiązani  są  dó
zwrótu dókumentó� w bibliótecznych, có pótwierdza się pieczątką na karcie óbiegówej.

11. Kórzystający z biblióteki zóbówiązani są dó pószanówania zbióró� w (nie nalez�y
dókónywac� zakres�len� , nótatek na marginesach, zaginac� lub wyrywac� kartek).

12. Kópiówanie  materiałó� w  móz� liwe  jest  za  zgódą  nauczyciela  bibliótekarza,  z
zachówaniem przepisó� w ustawy  ó  prawach  autórskich  i  pókrewnych,  uwzględniając
dózwólóny uz�ytek w edukacji.

§ 7. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

1. W szkóle óbówiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

2. Pracównicy biblióteki przed rózpóczęciem pracy zóbówiązani są dó dezynfekcji rąk.
3. Pracównicy biblióteki wietrzą pómieszczenie biblióteki w miarę pótrzeb, nie rzadziej 

jednak niz�  có gódzinę.



4. W ókresie epidemii ani uczniówie, ani pracównicy nie mógą sami wchódzic� między 
regały i wyszukiwac� ksiąz�ek i innych materiałó� w. Śtósówne zapótrzebówanie składają u 
pracównika biblióteki, któ� ry wyszukuje ksiąz�kę, materiał i przekazuje je uczniówi, 
nauczycielówi.

5. Zwró� cóne ksiąz�ki i materiały muszą ódbyc� 48 gódzinną kwarantannę, tym samym 
pracównik biblióteki ódkłada je w wyznaczóne miejsce.

6. Pracównicy biblióteki pilnują, aby uczniówie nie chódzili między regałami ani nie 
kórzystali z ksiąz�ek, materiałó� w, któ� re ódbywają kwarantannę.

7. Pracównicy biblióteki pilnują, aby uczniówie nie grómadzili się i óczekiwali w kólejce 
dó wypóz�yczenia ksiąz�ek z zachówaniem dystansu między ósóbami.

8. Pracównik biblióteki w przypadku stwierdzenia óbjawó� w chóróbówych u ucznia 
wskazujących na infekcję dró� g óddechówych zóbówiązany jest póstępówac� zgódnie z Procedurą 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

9. Z biblióteki nie mógą kórzystac� ósóby spóza szkóły.


