
Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w 

Rudniku Szlacheckim 

Na czas trwającej pandemii COVID-19, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie 

osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w maseczce i rękawiczkach. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 m). 

3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

4. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa. 

5. Organizacja trybu pracy biblioteki zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, 

którzy zgodnie z harmonogramem konsultacji zgłoszą także potrzebę skorzystania z usług 

biblioteki. 

6. Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanym do tego 

celu środkiem. 

7. W przypadku uczniów, którzy chcieliby wypożyczyć książkę, należy zgłosić ten fakt do 

wychowawcy klasy, a ten przekaże informację bibliotekarzowi. 

8. Informacje o terminie i formie odbioru książki przez uczniów bibliotekarz przekaże przez 

wychowawcę klasy. 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych. 

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie od 19 czerwca 2020 r.                 

do 24 czerwca 2020 r. Każdy uczeń zostanie poinformowany, w który dzień i na którą godzinę 

ma przybyć do biblioteki aby uniknąć grupowania się czytelników. 

2. Wychowawca powiadamia uczniów lub rodziców poprzez dostępne kanały kontaktu                           

o terminach zwrotu książek i podręczników oraz możliwości ich odkupienia lub zapłacenia za 

książki. 

3. Przypomina się uczniom i rodzicom, że zwrotu podręczników dokonuje się w kompletach                    

z dołączoną płytą CD – język obcy. 

4. Z podręczników należy usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, 

wyprostować pogięte kartki (generalnie zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki). 

5. Zapytanie do bibliotekarza odnośnie spraw wypożyczeni lub wyjaśnień można kierować 

poprzez pocztę szkoły lub przez prywatną wiadomość na platformie zadaniowej. 

6. Książki i podręczniki zwracane przez użytkownika powinny być zapakowane w reklamówkę                   

i opisane na zewnątrz  w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa, data i godzina 

zwrotu. 

7. Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. 

8. Przyjęte książki będą odłożone do pudła i przejdą okres kwarantanny – 3 dni. 

9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany będzie do 

zwrotu należności o czym zostanie poinformowany telefonicznie. 

10.  Do czasu odwołania epidemii czytelnia nie będzie czynna. 

 


