
 

 
 

Drodzy Uczniowie! 
 

Biorąc pod uwagę Wasze wcześniejsze zapytania o tytuły książek, które Was interesują (a niestety 

nie było ich wtedy na stanie biblioteki szkolnej), sporządziłam listę pozycji, które warto zakupić. I udało się! 

Dzięki udziałowi w ogólnopolskim Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2,0 szkoła nasza 

uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł, dzięki któremu mogliśmy zakupić do biblioteki m.in. 

ulubione przez Was książki z różnych dziedzin. Proponowana do zakupu lista książek została pozytywnie 

zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Program dofinansowany jest 

ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem 

Edukacji i Nauki.  
 

UWAGA, UWAGA! Po raz pierwszy w historii naszej szkoły możecie wziąć udział w szkolnej akcji  

„Z wypożyczoną książką na wakacje!” 

 

Regulamin akcji „Z wypożyczoną książką na wakacje!” 
 

1. Celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez dostosowanie organizacji pracy biblioteki 

szkolnej do potrzeb uczniów i umożliwienie im wypożyczenia książek na czas wakacji letnich. 

2. Możliwość wypożyczenia książki w czerwcu na okres wakacji nie dotyczy uczniów klas VIII 

oraz uczniów zmieniających od nowego roku szkolnego szkołę. 

3. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest zwrot do biblioteki szkolnej w terminie  

do 10 czerwca 2022 r. wszystkich wcześniej wypożyczonych pozycji.  

4. Czytelnik może wypożyczyć na okres wakacji 2 książki. 

5. Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego. 

6. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek to pierwszy tydzień września br.  

7. Nieoddanie książek w wyznaczonym terminie do szkolnej biblioteki skutkuje uzyskaniem 

ujemnych punktów z zachowania  w I półroczu oraz brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń 

w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece. 

8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, zobowiązany jest odkupić książkę o tym samym 

tytule.  

9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się 

z biblioteką (w czasie wakacji książkę należy oddać w sekretariacie szkoły). 

 

 

        

 

      Z wypożyczoną 

książką   

na wakacje! 
 

Jeśli masz chęć,  

wakacje z książką spędź! 


