
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
 

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 
 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy od 25.05.2020r. 
 

 

Postanowienia ogólne: 
 
 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub 

przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 
 

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

metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii 

(oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone. 
 

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 
 

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

klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
 

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja                                         

o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać                     

w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu 

umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 
 

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje stosowanie 

katalogu online MOL NET + . 
 

7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają 

potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dla potrzeb 

czytelników od godziny 9.00 do 12.00. 
 

8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu 

MOL NET+.  
 

9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny                       

i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt ( zgodnie 

z innymi procedurami). 



ORGANIZACJA ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW                                                  

W OKRESIE PANDEMII COVID -19  

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny o  terminach 

zwrotów książek  i podręczników. 

3. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotu należy kierować na adres 

biblioteki: biblioteka.sp1@wp.pl  lub  przez dziennik elektroniczny do nauczyciela 

bibliotekarza. 

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być                                            

w maseczce oraz rękawiczkach. 

5. Książki należy zwracać do biblioteki od 1 do 10  czerwca  w godzinach 9.00 – 12.00  

wg ustalonego harmonogramu: 

1 VI (poniedziałek) - klasy I  

2 VI  (wtorek) – klasy II  

3 VI (środa) – klasy III  

4 VI (czwartek) – klasy IV i V 

5 VI (piątek) – klasy VI 

8 VI (poniedziałek) – klasy VII 

9 VI (wtorek) – klasa VIII 

10 VI (środa) – nauczyciele, ewentualnie uczniowie, którzy nie zwrócili książek                      

w wyznaczonym terminie 

6. Książki zwracane do biblioteki należy włożyć do reklamówki  wraz                                             

z kartką zawierającą: imię, nazwisko, klasę czytelnika, liczbę zwracanych książek. 

7. Książki należy zostawić w holu szkoły (wejście główne do budynku dawnego 

gimnazjum) w przygotowanym pudełku zwroty książek do biblioteki.  Zwroty 

nadzoruje nauczyciel bibliotekarz. 

8. Oddane książki będą poddane trzydniowej kwarantannie. Po tych dniach zostaną usunięte 

z rejestru zaległości. 

9. Nauczyciel bibliotekarz przez dziennik elektroniczny przekaże informację uczniowi                  

o stanie konta czytelnika. 

10. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie po 19 czerwca. Każdy 

uczeń/rodzic zostanie poinformowany  o terminach zwrotu podręczników. 
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11. Podręczniki zapakowane muszą być w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz 

następująco: imię, nazwisko ucznia, klasa.  Zwrot podręczników potwierdzony jest 

podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.  

12. Przypomina się, że zwrotu wypożyczonych podręczników należy dokonać zgodnie                     

z zapisami regulaminu: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 

okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę 

książki, wyprostowane pogięte kartki, sklejone ewentualne rozdarcia. 

13. Nauczyciel bibliotekarz sprawdza kompletność i stan techniczny zwróconych 

podręczników po zalecanym terminie przechowywania zbiorów w kwarantannie.                         

W sytuacji stwierdzenia zniszczenia/zagubienia rodzic/opiekun prawny jest  

zobowiązany dokonać zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany 

telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

 


