Biblioteka

ORGANIZACJA

BIBLIOTEKI

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Jedną z bardzo ważnych pracowni na terenie
szkoły jest biblioteka.
Urzeczywistnia te
same cele i zadania co pozostałe pracownie,
lecz różni się od nich doborem pomocy i
organizacją zajęć.
Jej ranga na terenie
szkoły obok warunków organizacyjnych,
realizowanych zadań jest w dużym stopniu
uzależniona od
pracującego z młodzieżą
w wypożyczalni i czytelni nauczyciela
bibliotekarza, od jego inwencji, zapału,
sprawności
intelektualnej, kultury
czytelniczej, sumienności, to jest od jego
cech osobowości.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
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Rok szkolny 2018/2019:
-

Dzień Kota

-

Konkurs Wiedzy - "Życie i twórczość H.Ch.Andersena"
Świąteczne Warsztaty Międzykulturowe
Tydzień Edukacji Globalnej

-

Dzień Pluszowego Misia

-

X Spotkania Ekologiczne z Ziemią krążymy
Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia
Stulecie Odzyskania Niepodległości
IX Podlaskie Potyczki Recytatorskie
Spotkanie z Panem Marcinem Tomkielem
Konkursy - Tworczość Agnieszki Frączek i Barbary Mikulskiej
Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

-

Zwierzęta są dla nas ważne

-

Parada Postaci Historycznych - I miejsce w Konkursie Międzynarodowym
Podlaskie Spotkania z Pisarzami - Spotkanie z Wojciechem Letkim

-

Podlaskie Spotkania z Pisarzami - Spotkanie z Barbarą Mikulską
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Bibliotekarki - Siłaczki

Rok szkolny 2017/2018:
-

7 białostocki tydzień czytania dzieciom
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja Agnieszki Frączek
Wiosenne konkursy w bibliotece szkolnej
Konkurs czytania
IX Parada Postaci Literackich
7 Targi Książki - GALERIA !
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-

Literacka Gra Miejska - GALERIA !

-

Konkurs wieczy - "Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena"
Światowy Dzień Kota
Konkurs "Tylko anioły do mnie wysyłaj" - GALERIA
Wspomnienie Wandy Chotomskiej

-

Październik - miesiącem dobroci

-

Rozstrzygnięcie konkursu "Czy znasz twórczość?"
Spotkanie z Idą Pierelotkin
Podlaskie spotkania z pisarzami

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

(ARCHIWUM)

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana
Pawła II w Białymstoku funkcjonuje od września 1988 roku
Składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i pokoju opracowań zbiorów
bibliotecznych (wyposażonych w sprzęt audiowizualny)

3/7

Biblioteka

Godziny pracy: 8:00 - 17:00
Pracuje w niej 4 nauczycieli

bibliotekarzy

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
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im. ŚW. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością szkoły

2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być
użytkowane przez okres 3 lat

3. Do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie
szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Podręczniki uczniom szkoły będą wypożyczane nieodpłatnie

5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole,
zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

6. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o ich stan
użytkowy, zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

7. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować
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podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej
wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy,
plansze itp.)

8. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub
spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie
lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia
fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i
uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

9. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili
wypożyczenia.

10. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność ponoszą rodzice.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła
może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

a) kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego w klasie 6 szkoły podstawowej oraz 3
klasy gimnazjum

b) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej

c) w klasach 4, 5, 7 i 8 szkoły podstawowej do odkupienia zniszczonego egzemplarza
podręcznika i dostarczenia go do biblioteki
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11. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem
edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika
lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika lub braku zwrotu kosztu zakupu
wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników obowiązujących w

nowym roku szkolnym.

03.09.2018
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