
INFORMACJE BIBLIOTECZNE 
 

1. Biblioteka szkolna w okresie 25 maja -26 czerwca 2020 r. działa w ograniczonym zakresie 
zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych oraz według „Procedury w zakresie 
przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii 
/ po ustaniu epidemii koronawirusa” z dn. 18 maja 2020 r. zamieszczonej na stronie 
internetowej szkoły : 
a) czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla czytelników,  
b)  komputery wyłączone są z użytkowania, 
c)  ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie będzie można samodzielnie 

wybierać książek, 
d) Kontakt z bibliotekarzami – telefoniczny 22 277 11 33 (biblioteka), LIBRUS  

                                                  e-mail I TEAMS –  emilkowska@sp109waw.onmicrosoft.com                                                     
e)  zwroty i wypożyczenia dokonywane są w wyznaczonym przez dyrekcję szkoły PUNKCIE 

ODBIORU – tj. w głównym wejściu do szkoły (obok portierni),  
f) osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań 

sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk itp.), 
g) uczeń lub jego rodzic może odebrać książki zamówione telefonicznie lub zarezerwowane 

poprzez elektroniczny katalog biblioteki szkolnej, a przygotowane przez bibliotekarza 
książki w godzinach pracy szkoły, 

h) informacja o oczekujących do odbioru książkach zostanie przekazana poprzez wiadomość 
na konto rodzica i ucznia poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS, 

i) wypożyczane książki będą zarejestrowane na koncie ucznia i opatrzone stosowną 
informacją o osobie uprawnionej do ich odbioru, 

j) rekomendowanym sposobem zamawiania jest dokonanie wcześniej rezerwacji konkretnej 
pozycji poprzez katalog biblioteki w MOL NET+. Instrukcja aktywacji KONTA –znajduje się 
na szkolnej stronie internetowej oraz w załączniku do niniejszej wiadomości. 
 

2. W dniach 25 – 29 maja 2020 r. NIE BĘDĄ przyjmowane zwroty książek - w tym tygodniu w 
dniach pracy biblioteki można tylko wypożyczyć książkę.  Wszelkie zaległości podlegają 
prolongacie (przedłużeniu). 

 
3. ZWROT KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI – w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00, 

należy je pozostawić w PUNKCIE ODBIORU 

• informacje jakie książki lub podręczniki uczeń powinien zwrócić do biblioteki można 
uzyskać logując się na KONTO CZYTELNIKA w MOL NET+  

 

• od 1 VI (poniedziałek) – 5VI (piątek) –– rodzice lub uczniowie z klas 1-8 - przebywający na 
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub konsultacjach,  

• pozostali uczniowie lub ich rodzice proszeni są o zwrot książek w poniżej podanych 
terminach:  

  

2 VI wtorek       – klasy 1  
3 VI środa         – klasy 7  
4 VI czwartek   – klasy 4    
       
Uwaga! Uczniowie klas 1, 4, 7 – pozostawiają podręczniki w domu do września 2020 r.  
– zwracają do biblioteki tylko książki! 
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• do każdej książki należy dołączyć kartkę z informacją z danymi zwracającego; 
                    nie należy pakować książek w torby, pojemniki itp. 

• książki zostaną odpisane z konta czytelnika zgodnie z zaleceniami po kilkudniowej 
kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna od 23 VI po zalogowaniu 
się na KONTO CZYTELNIKA. 

 
 

4.  ZWROTY KSIĄŻEK i PODRĘCZNIKÓW – w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00, należy je 
pozostawić w PUNKCIE ODBIORU w poniżej podanych terminach:  

           8   VI  poniedziałek    - klasy 2 i 3   
           9   VI  wtorek              - klasy 5  i 6   
           15  VI poniedziałek     -  klasy 8 
 

• informacje jakie książki lub podręczniki uczeń powinien zwrócić do biblioteki można 
uzyskać logując się na KONTO CZYTELNIKA w MOL NET+. 

• do każdej książki należy dołączyć kartkę z informacją z danymi zwracającego; 
                    nie należy pakować książek w torby, pojemniki itp. i NIE DOŁĄCZAĆ DO PODRĘCZNIKÓW! 

• podręczniki należy przygotować do zwrotu – usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, 
zadbać o czystość i estetykę,  

• nie należy pakować ich w torby, pojemniki itp. – komplet podręczników związać porządnie   
sznurkiem, tak by się nie rozsypały (nie oklejać taśmą!)  

• do kompletu podręczników dołączyć kartę z informacją z danymi zwracającego; 

• książki i podręczniki po ocenie ich stanu technicznego zostaną odpisane z konta czytelnika 
po kilkudniowej kwarantannie, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna od 23 VI 
zalogowaniu się na KONTO CZYTELNIKA. 

5. ZAGUBIONE KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI 

• w przypadku zagubienia książki – należy skontaktować się z biblioteką   

• za zagubione lub zniszczone podręczniki należy uiścić opłatę na wskazane przez szkołę 
koto lub odkupić podręcznik (po konsultacji z biblioteką) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TERMINARZ 
DATA  CZAS  MIEJSCE Uwagi! 

25 V pn  8.00 – 16.00 dyżur w BIBLIOTECE  TYLKO WYPOŻYCZENIA  
realizacja zamówień i rezerwacji 

26 V wt 8.00 – 16.00 dyżur w BIBLIOTECE  TYLKO WYPOŻYCZENIA  
realizacja zamówień i rezerwacji 

27 V śr  14.00 -16.00 PRACA ZDALNA Kontakt 
telefoniczny lub TEAMS 
 

 

28 V czw  8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE TYLKO WYPOŻYCZENIA  
realizacja zamówień i rezerwacji 

29 V pt  14.00 -16.00 PRACA ZDALNA Kontakt 
telefoniczny lub TEAMS 

 

    

1 VI pn 14.00 -16.00 PRACA ZDALNA   Kontakt telefoniczny lub TEAMS 

2 VI wt 8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot książek – klasa 1 

3 VI śr 8.00 - 16. 00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot książek – klasa 7 

4 VI czw 8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot książek – klasa 4 

5 VI  pt  14.00 -16.00 PRACA ZDALNA Kontakt 
telefoniczny lub TEAMS  

 

    

 8 VI pn  8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot 
 książek i podręczników – klasa 2 i 3 

 9 VI  wt 8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot  
książek i podręczników - klasy 5 i 6   

10 VI  śr 8.00 - 16.00  Odpisywanie z kont czytelnika 
zwróconych książek i podręczników 

    

15 VI pn 8.00 - 16.00 dyżur w BIBLIOTECE Zwrot  
książek i podręczników – klasy 8 

16,17,18 
VI  

 Egzaminy klas 8  Szkoła dostępna tylko dla uczniów 
klas 8 – 
Odpisywanie z kont czytelnika 
zwróconych książek i podręczników 

19  VI pt   Odpisywanie z kont czytelnika 
zwróconych książek i podręczników 

    

22  VI pn   Odpisywanie z kont czytelnika 
zwróconych książek i podręczników 

23  VI wt   Raport zaległości / wyjaśnianie 
wątpliwości  

24  VI śr   Raport zaległości / wyjaśnianie 
wątpliwości 

25  VI cz     

26 VI pt   Zakończenie roku  

 


