
 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy 

 

 Od dnia 1 czerwca 2020 na terenie szkoły odbywać się będą konsultacje dla uczniów.            

W związku z tym biblioteka szkolna również umożliwia dostęp do zbiorów. Dodatkowo 

zostały wyznaczone dni do zwrotu podręczników oraz  innych wypożyczonych książek. 

 

  Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki szkolnej w następujących dniach i godzinach: 

- środa – 9.00 – 12.00 

- czwartek – 12.00 – 15.00 

- piątek – 12.00 – 15.00 

 

 Zasady korzystania będą w tych dniach dostosowane do reguł w czasach pandemii. 

 

 Nie będzie możliwości samodzielnego wyboru książki. Książki wydaje wyłącznie bibliotekarz.  

 

 Użytkownicy biblioteki powinni posiadać ochronę zakrywającą usta i nos, przed wejściem do 

biblioteki będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. 

 

 Wszystkie książki oddane przez czytelników będą składowane w kartonowym pudle,                       

w odrębnym pomieszczeniu przez okres 5 dni od momentu oddania. 

 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

1. Podręczniki oraz inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej oddajemy  
w następujących dniach: 

 Klasy 1-3 w dniach 22-23 czerwca 
 Klasy 4-8 w dniach 24 – 26 czerwca 

w godzinach 8.00 – 14.00 
2. Miejsce zwrotu: Czytelnia 
3. Stosujemy rygor sanitarny: obowiązują maseczki, w czytelni będzie dostępny płyn do 

dezynfekcji rąk. 
4. Do czytelni wchodzimy pojedynczo, na terenie szkoły stosujemy 1,5 m odstęp od 

innych osób. 
5. Książki odkładamy SAMODZIELNIE w wyznaczone przez bibliotekarza miejsca. 
6. Książki przejdą wymaganą, 5 dniową kwarantannę. 
7. Jeśli książki są zniszczone np. zalane, sklejone, proszę o taką informację podczas 

zwrotu.  
8. Nie ma możliwości zwrotu książek do sekretariatu szkoły, ze względu na panującą 

pandemię i brak miejsca ich składowania. 
 

Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do zasad i terminów. 
 
 

 



 

Wytyczne dla nauczycieli bibliotekarzy: 

 
 Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą       

z mydłem lub odkazić środkiem dezynfekcyjnym.  

 Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków za wyjątkiem sytuacji, w której znajduje się w bezpiecznej 

odległości od ucznia lub innego nauczyciela – 1,5 – 2 metrów. 

 Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są od 

1,5 m do 2 metrów). 

 Wietrzyć pomieszczenia biblioteki w godzinnych odstępach. 

  Dopilnować, aby użytkownicy zachowali bezpieczną odległość. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika 

zakażenia koronawirusem 

 
 W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona do biblioteki 

szkolnej. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego 

oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem 

własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

 Zgłoszenie incydentu Dyrektorowi Szkoły umożliwi pracownikom obsługi ustalenie obszaru, 

w którym poruszał się i przebywał użytkownik biblioteki, przeprowadzenie rutynowego 

sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 


