Biblioteka Szkolna w Koninie
Regulamin Biblioteki

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w ZPO
w Koninie
§ 1 Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa:
a) zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych,
2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieniu z treścią regulaminu podczas pierwszego spotkania
organizacyjnego w roku szkolnym.
3. Wypożyczanie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.
4. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie
użytkowników.
§ 2 Udostępnianie podręczników
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe winny być użytkowane przez okres
minimum 3 lat.
3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2017/2018 lub później.
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.
5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
6. Termin zwrotu podręcznika mija 25 czerwca.

7.

W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów
przed upływem terminu wskazanego w ust. 6.
8. Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu
się ucznia z biblioteka szkolną.
§ 3 Procedura wypożyczenia podręcznika
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub
materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
2. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek
odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane są
mi zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych
wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności
za korzystanie przez ……………………………………………………..( imię i nazwisko ucznia)
z podręcznika/materiału edukacyjnego”.
3. Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan
podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić wychowawcy.
§ 4 Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne
1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest
zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając
zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinanie itd. oraz innych
czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślnie lub
nieumyślnie spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową
podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.
§ 5 Zakres odpowiedzialności
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym
w § 1 ust 6. rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa
dyrektor Szkoły.
§6
1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Rok szkolny 2017/2018
Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek

7.30 - 15.30

Wtorek

7.30 - 15.30

Środa

7.30 - 15.30

Czwartek

7.30 - 15.30

Piątek

7.30 - 15.30
mgr Alicja Kowalczyk
Sabina Palac

Wrzesień 2017
DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

Październik 2017

Szanowni Rodzice i drodzy uczniowie!
W miesiącu październiku zapraszamy do wzięcia udziału w akcji:

“Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”
czyli ZBIÓRKA MAKULATURY!
I. ORGANIZATOR
Akcję organizuje Fundacja Przyjazny Świat Dziecka z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jana PawłaII 63, lok. 2.
II. CEL AKCJI
Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.
III. PRZEDMIOT AKCJI
Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury prowadzona przez uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków
wraz z rodzicami.
IV. CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja trwa od 1 września 2017 r. do 1 czerwca 2018 r.
Podsumowanie akcji nastąpi do dnia 15 czerwca 2018 r.
V. SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI
Uczniowie w czasie trwania akcji przynoszą do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma
i pojedyncze kartki papieru) i składają ją w bibliotece do końca maja.
Uczeń, któremu uda się zebrać 10 kg makulatury zostanie nagrodzony pozytywną
oceną z zachowania.

Listopad 2017
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: ,, NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE
ANDERSENA”
01. 12. 2017 r.
W miesiącu listopadzie nasz szkolny korytarz dekorowały piękne prace
plastyczne wykonane przez uczniów klas I-III w ramach konkursu: ,,
Najpiękniejsze baśnie Andersena”. Był to konkurs zorganizowany przez
naszą Szkolną Bibliotekę. Wśród najmłodszych czytelników czołowe
miejsca zdobyli:
I miejsce: Jan Napora
II miejsce: Weronika Woźniak
III miejsce: Wiktoria Kowalczyk
Wyróżnienie: Igor Napora, Jan Kowalczyk, Bartłomiej Lupa,
Stanisław Natanek, Paweł Haras.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów i zapału czytelniczego!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE

Grudzień 2017
POZNAJEMY ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

