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Załącznik nr 3 

do zarządzenia dyrektora nr 21/2020 

                                                                                               z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami 

zamieszczonymi na drzwiach biblioteki. 

2. Czytelnik przychodzi w maseczce, przy wejściu do biblioteki dezynfekuje ręce.  

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, 

minimum 1,5 m.   

4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach 

zamkniętych.  

5. Zamówienia na książki można składać poprzez e-Biblio (z poziomu ucznia 

w dzienniku elektronicznym Librus Synergia). Łącznicy z biblioteką także mogą 

dostarczać do biblioteki „klasową listę zamówień”. Książki będą do odebrania 

w kolejnym dniu roboczym. Nauczyciel bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane 

egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki. 

6. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 5 osób. 

7. Książki wypożyczane podaje nauczyciel bibliotekarz. W wyjątkowych sytuacjach 

będzie możliwy bezpośredni dostęp do półek. 

8. Wychowawcy klas 1-3 mogą przyjść z całą klasą na wcześniej umówioną godzinę, 

po zamówione książki.  

9. Instrukcja zwrotu książek: 

a. Połóż książkę na biurku 

b. Podaj imię, nazwisko  

c. Podaj numer inwentarzowy książki 

d. Odłóż książkę na wyznaczone miejsce. 

10. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni. 

11. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki. 
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12. Czytelnia na okres pandemii zostaje wyłączona z użytku dla czytelników. Jeśli ktoś 

potrzebuje książek z czytelni, składa na nie zapotrzebowanie, jak na inne książki. 

13. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają 

odizolowane na 2 dni. 

14. W bibliotece nie będzie możliwości ekspozycji wystawek i gazetek. Gazetki będą 

wywieszane w gablocie przed biblioteką. Inne materiały promujące czytelnictwo będą 

udostępniane poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły. 

15. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia. 

16. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki 

szkolnej bibliotekasp10@op.pl  lub przez dziennik elektroniczny. 
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Załącznik nr 4 

do zarządzenia dyrektora nr 21/2020 

                                                                                               z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

PROCEDURY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Rodzic/opiekun podpisuje umowę i protokół wypożyczenia podręczników 

podczas zebrania szkolnego z wychowawcą klasy (nie przychodzi osobiście 

do biblioteki). Wychowawcy klas dostarczają do biblioteki komplety 

podpisanych dokumentów. 

2. Wypożyczenia podręczników dla poszczególnych klas przeprowadza się 

zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej szkoły 

i w dzienniku elektronicznym. 

3. Po komplety podręczników uczniowie przychodzą całą klasą z wychowawcą 

lub nauczycielem dokładnie o wyznaczonej godzinie, by nie tworzyć dużych 

skupisk przed biblioteką.  

4. Uczeń przychodzi w maseczce, przy wejściu do biblioteki dezynfekuje ręce. 

5. W bibliotece przebywa jednocześnie 3 uczniów (należy zachować bezpieczną 

odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).  

6. Po każdym wypożyczającym dezynfekowane są  dotykane powierzchnie. 

 

 


