
REGULAMIN 

BIBLIOTECZNEJ LOTERII KSIĄŻKOWEJ (Loterii) 

z okazji MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

zorganizowanej w dniach 22 – 29.10.2020 r. 

 

I. Cele Loterii: 

1. Inspiracja czytelnictwa wśród uczniów klas V – VII w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej; 

2. Dotarcie do każdego ucznia, zwłaszcza tego, który rzadko wypożycza książki ze szkolnej biblioteki; 

3. Utrwalenie podziału literatury i wynikającej z niego organizacji księgozbioru w bibliotece ( działy: opowiadania                    

i powieści obyczajowe, przygodowe, historyczne, fantastyka, baśnie i legendy). 

 

II. Adresaci: 

1. W Loterii mogą wziąd udział wszyscy  uczniowie klas V, VI i VII SP 50 we Wrocławiu. 

2. Każdy uczeo w ramach Loterii może wylosowad i wypożyczyd  jedną książkę na okres 1 miesiąca.  

3. Każdy uczeo powinien indywidualnie przyjśd do biblioteki odebrad wylosowaną książkę. 

4. Każdy uczeo najpóźniej po miesiącu powinien indywidualnie przyjśd zwrócid książkę do biblioteki. Uczeo może 

również przyjśd do biblioteki i dokonad prolongaty ( przedłużyd  czas wypożyczenia o kolejny miesiąc). 

5. Uczeo może przyjśd wymienid wylosowaną książkę na inną, jeżeli ta nie odpowiada upodobaniom czytelniczym, 

jednakże dopiero po 1 listopada br. 

 

III. Książki i losy 

1. Losy  Loterii stanowią zakładki do książek z wpisanym na nich numerem książki. 

2. W ramach Loterii uczniom wypożyczane są książki wchodzące w skład księgozbioru biblioteki SP 50 we Wrocławiu. 

3. Książki  przed Loterią  znajdowały się w pomieszczeniu biblioteki w budynku A i nie były udostępniane czytelnikom 

w okresie co najmniej  2 tygodni przed Loterią. 

 

4. Książki na Loterię oraz losy zostały przygotowane i  są wypożyczane uczniom wyłącznie przez nauczycieli 

bibliotekarzy z zachowaniem zasad bezpieczeostwa  obowiązujących w czasie pandemii. 

IV. Przebieg i miejsce Loterii 

1. Losowanie numerów książek do wypożyczenia odbywa się podczas spotkania czytelniczego w klasie.  

2. Spotkania czytelnicze z każdą z klas V-VII odbywają się w salach lekcyjnych według harmonogramu ( podczas 

zajęd z wychowawcą lub na lekcji języka polskiego). 

3. Każdy uczeo  może losowad jedną papierową zakładkę, na której znajduje się numer książki do wypożyczenia. 



4. Po odbiór wylosowanej do wypożyczenia książki uczeo przychodzi indywidualnie do biblioteki A podczas przerw 

między lekcjami, a także przed lub po swoich lekcjach w ciągu 3 najbliższych dni do dnia 30 X 20 r. włącznie. 

5. Wypożyczanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi  zasadami bezpieczeostwa:  

- przy biurku może przebywad jeden czytelnik, a w bibliotece dwoje z zachowaniem dystansu, 

- wszyscy powinni mied zasłonięte usta i nos, 

-nauczyciel bibliotekarz wydaje książki w rękawiczkach.  


