
Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czasie trwania pandemii w Szkole Podstawowej nr 1 im Adama Mickiewicza w Sokółce. 

1. W bibliotece należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego tj. zachować bezpieczną odległość, stosować płyn dezynfekujący. 

2. W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 użytkowników. Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na 

podłodze). 

3. Wypożyczenia zbiorów dla poszczególnych klas odbywają się według harmonogramu. Zachęcamy czytelników do rezerwowania książek za pomocą 

katalogu bibliotecznego dostępnego na stronie internetowej szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej na adres bibliotekasp1sokolka@gmail.com  

Książki dla klasy odbierają łącznicy biblioteczni. 

4. Istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur lub dowolnego zestawu książek potrzebnych w procesie edukacyjnym za pośrednictwem 

nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy. 

5. Niedostępny dla czytelników pozostaje wolny dostęp do półek, książki podaje pracownik biblioteki. 

6. Zawieszona do odwołania jest możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czytelni. 

7. Książki  i inne materiały biblioteczne oddawane przez użytkowników podlegają dwudniowej kwarantannie. 

8. Pozostałe zadania biblioteki nie ulegają zmianie. 

         Poniżej znajduje się harmonogram wypożyczeń. 
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Harmonogram wypożyczeń 
Klasy I-III - wypożyczenia odbywają się za pośrednictwem wychowawcy.  

Klasy IV-VIII - wypożyczają książki raz na dwa tygodnie na godzinie wychowawczej lub innej ustalonej z biblioteką.  

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00- 8:45  IVB (I i III tydzień 

miesiąca) 

VIC (I i III tydzień 

miesiąca) 

  VIIIA (II i IV tydzień 

miesiąca) 

8:55- 9:40     IVE (I i III tydzień 

 miesiąca) 

Va (II i IV tydzień 

miesiąca) 

 

9:50-10:35    IVC (I i III  tydzień 

miesiąca) 

VIB  (I i III  tydzień 

miesiąca) 
VID  

(I i III  tydzień miesiąca) 

10:45-11:30    VB   (I i III tydzień 

miesiąca) 

 

  

11:50-12:35       

12:55-13:40  IVD (I i III tydzień 

miesiąca)  

VIIB (II i IV tydzień 

miesiąca) 

VIIa (II i IV tydzień 

miesiąca) 

VIIC  (II i IV tydzień 

miesiąca) 

VIA  (II i IV tydzień 

miesiąca) 

VIE (II i IV tydzień 

miesiąca) 

13:50-14:35  VIIIC (II i IV tydzień 

miesiąca) 

VIIIB (I i III  tydzień 

miesiąca) 

VIID (II i IV tydzień 

miesiąca) 

 IVA (I i III  tydzień 

miesiąca) 

14:45-15:30   VIIE (II i IV tydzień 

miesiąca) 

   

 


