
 

Zasady korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku  

od 25 maja 2020 roku do 26 czerwca 2020 r.  
(podczas trwania COVID 19) 

Regulamin wypożyczania książek:  

1. W wyznaczonym miejscu szkoły (przy portierni) czytelnik/rodzic/opiekun prawny dezynfekuje 

ręce. Wymagane jest zasłanianie ust i nosa.  

2. Do biblioteki czytelnicy przybywają pojedynczo. Osoby oczekujące w kolejce przed biblioteką, 

muszą  zachować odstęp 2 metrów od innych osób. 

3. Chcąc wypożyczyć książkę, należy podać swoje imię, nazwisko, klasę oraz tytuł książki, którą 

pragnie się wypożyczyć.  

4. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.  

5. Nie ma wolnego dostępu do półek, ani możliwości korzystania z czytelni oraz stanowisk 

komputerowych. 

6. Książki można wypożyczać do 12.06.2020 r.   

7. Obowiązuje konieczność wcześniejszego umówienia się w celu wypożyczenia książki                                                 

z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15.00 na adres e-mail: biblio.sp1@wp.pl  

Postępowanie w przypadku zwrotu książek (nie dotyczy podręczników):  

1. W domu przygotuj książki do zwrotu. W tym celu na kartce napisz imię, nazwisko, klasę i wraz                                       

z książkami włóż do plastikowej lub papierowej torby/reklamówki.   

2. Przygotowaną torbę/reklamówkę z książkami oraz swoim imieniem, nazwiskiem, klasą odłóż do 

kartonu przy portierni.  

3. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania przez okres kwarantanny tj. 72 godzin.  

4. Z kartonu torbę/reklamówkę z książkami (po kwarantannie) odbiera nauczyciel bibliotekarz.  

5. Po 72 godzinach książki zostaną zdjęte z konta czytelnika.  

6. Czytelnik zostanie powiadomiony przez GPE o aktualnym stanie swojego konta w MOL NET+.  

7. Zwroty podręczników nastąpią od 15 czerwca 2020 r. Regulamin zwrotów podręczników zostanie 

podany 8 czerwca 2020r.  



 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej do 05 czerwca br: (po tym terminie 
zostanie przedstawiony kolejny harmonogram): 

Data Godziny pracy biblioteki, 

w tym przyjmowania 

interesantów 

Pani Elwira 

Worzała 

Pani Małgorzata 

Kwaśnik 

28.05.2020 8.00 - 15.30  

 

- 8.00 - 15.30  

 

29.05.2020 8.00 - 15.30  

 

- 8.00 - 15.30  

 

1.06.2020 9.00 - 13.00  

 

9.00 - 13.00  

 

- 

2.06.2020 

 

9.00 – 13.00  

 

9.00 - 13.00  

 

- 

3.06.2020 

 

8.00 - 15.30  8.00 - 15.30 - 

4.06.2020 

 

9.00 - 13.00  

 

9.00 - 13.00  

 

- 

 5.06.2020 

 

8.00 - 15.30                                                                                                          - 8.00 - 15.30  

 

Biblioteka nieczynna w dniach 12, 16, 17, 18 czerwca 2020r.  

 

 

 


