REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PODCZAS ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczniowie klas 4, 5 i 7 mogą korzystać z Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 5, która znajduje
się na parterze budynku Naszej Szkoły podczas zajęć Świetlicy Szkolnej.
2. Wyjście do Biblioteki możliwe jest po uprzednim dostarczeniu zgody od rodziców.
3. Podczas pobytu w Bibliotece dzieci zobowiązane są stosować się do panujących tam zasad (patrz
Regulamin Biblioteki na stronie www.mbp.skierniewice.pl).
4. Wyjście do Biblioteki możliwe jest za wiedzą i zgodą nauczyciela świetlicy na określony przez
niego czas.
5. W czasie korzystania z Biblioteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku Szkoły.
6. Uczniowie korzystający z Biblioteki zobowiązani są wpisać się do Księgi Wyjść.
7. W przypadku łamania w/w regulaminu zgoda na wyjścia do Biblioteki może zostać cofnięta przez
nauczyciela.
ZGODA
Wyrażam zgodę na wyjścia mojego syna/córki __________________________________ do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, filia nr 5 mieszczącej się na parterze budynku Szkoły w czasie zajęć Świetlicy
Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na wyżej wymienionych zasadach.
DATA

PODPIS

___________________________

_______________________________

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PODCZAS ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
8. Uczniowie klas 4, 5 i 7 mogą korzystać z Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 5, która znajduje
się na parterze budynku Naszej Szkoły podczas zajęć Świetlicy Szkolnej.
9. Wyjście do Biblioteki możliwe jest po uprzednim dostarczeniu zgody od rodziców.
10. Podczas pobytu w Bibliotece dzieci zobowiązane są stosować się do panujących tam zasad (patrz
Regulamin Biblioteki na stronie www.mbp.skierniewice.pl).
11. Wyjście do Biblioteki możliwe jest za wiedzą i zgodą nauczyciela świetlicy na określony przez
niego czas.
12. W czasie korzystania z Biblioteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku Szkoły.
13. Uczniowie korzystający z Biblioteki zobowiązani są wpisać się do Księgi Wyjść.
14. W przypadku łamania w/w regulaminu zgoda na wyjścia do Biblioteki może zostać cofnięta przez
nauczyciela.
ZGODA
Wyrażam zgodę na wyjścia mojego syna/córki __________________________________ do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, filia nr 5 mieszczącej się na parterze budynku Szkoły w czasie zajęć Świetlicy
Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na wyżej wymienionych zasadach.
DATA
___________________________

PODPIS
_______________________________

