Spoštovani starši, lepo pozdravljeni!
Skupaj z vami, učenci in učitelji smo že krepko zakorakali v novo šolsko leto. Tako kot druga
leta so si tudi letos vaši otroci ob začetku šolskega leta za svoje delo brezplačno izposodili
učbenike v učbeniškem skladu naše šole.
Tako kot učence želim tudi vas seznaniti, da morajo učenci ob izteku šolskega leta vrniti šoli
nepoškodovane učbenike. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali
ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov, plačati odškodnino. Učenci 1., 2. in 3. razreda so ob začetku šolskega leta
brezplačno prejeli delovne zvezke, katere pa ob zaključku šolskega leta ne bo potrebno
vrniti. Prav tako, so si učenci 1. triade brezplačno izposodili berila in učbenike. Te pa ob
zaključku šolskega leta vrnejo v učbeniški sklad.
Tudi letos so učenci pri posameznih predmetih v nekaterih razredih prejeli nove učbenike, na
katere naj bodo še posebej pazljivi. Svetujem, da učenci nosijo v šolo samo učbenike, ki jih tisti
dan potrebujejo pri pouku. O ravnanju z učbeniki so bili učenci seznanjeni tudi ob prejemu
učbenikov. Verjamem, da ste se tudi starši o tem pogovorili s svojimi otroki, učbenike zavili v
ustrezne ovitke, vidno označili z imenom in priimkom itd.
Prav tako naj učenci pazijo na izposojene leposlovne knjige (knjige za domače branje, Bralno
značko) in poučne knjige itd.. Teh knjig naj ne nosijo vsak dan s seboj v šolo, ker se prej
poškodujejo. V knjižnico jih vrnejo v dogovorjenem roku, da si jih lahko izposodijo še drugi
učenci. V pravilniku šolske knjižnice je zapisano (o tem so učenci seznanjeni), da si učenec v
šolski knjižnici izposodi leposlovno ali poučno knjigo za tri tedne. Če mu v tem času knjige ni
uspelo prebrati, si izposojo pred potekom tega roka lahko podaljša še za dva tedna. Po tem
času mora knjigo vrniti v šolsko knjižnico. Učenec ne more podaljšati knjige, ki je na seznamu
za domače branje. Ta pravila pa ne veljajo za učence 1. razreda, ker hodijo v knjižnico skupaj
z učiteljico vsak teden po dogovorjenem urniku. Učenci si učbenike in knjige izposojajo z
izkaznico. Ker v knjižnici prehajamo iz starega računalniškega programa WinKnj v nov sistem
Cobiss, rabijo učenci za izposojo staro in novo izkaznico. Učenci so bili o tem in ostalih
pravilih šolske knjižnice ponovno seznanjeni na naših pedagoških urah v knjižnici, ki smo jih
imeli v mesecu septembru ob uradnem začetku branja za Bralno značko po vsej Sloveniji.
Finančna sredstva za nakup učbenikov za učbeniški sklad in nakup leposlovnih in poučnih knjig
za šolsko knjižnico so vsako leto omejena in tako imamo vsako leto omejeno tudi nabavo
učbenikov in knjig. Zato je nujno, da se vsi skupaj potrudimo in s spoštljivim ravnanjem
zagotovimo čim daljšo življenjsko dobo učbenikov, ki so nam na voljo brezplačno. Prav gotovo
je večja vzpodbuda in užitek tako pri branju leposlovnih knjig kot pri učenju iz učbenikov, če
imamo v rokah urejeno in čisto knjigo. In ker gredo knjige in učbeniki iz knjižnice skozi veliko
rok, moramo misliti tudi na tiste, ki jih bodo uporabljali za nami.
Glede na trenutno zdravstveno situacijo, ki jo imamo, moramo tako kot po šoli tudi v knjižnici
upoštevati varnostne ukrepe, ki nam jih za knjižnice nalaga NIJZ Ljubljana. Učenci so o tem
seznanjeni in navodila upoštevajo.
Hvala za sodelovanje.
Za šolsko knjižnico
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