
PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA 

 BIBLIOTEKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

 od dnia 1 września 2020r. 

 

 

 

1. Postanowienia wstępne 

 

 

1.  Biblioteka szkolna czynna jest  wg harmonogramów zamieszczonych na drzwiach bibliotek 

( budynki ul. Kilińskiego i  ul.  Bartniaka) 

 

2. Do pomieszczeń biblioteki mogą wchodzić uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 

3. Zasady przyjęte w  niniejszych procedurach  obowiązują wszystkich korzystających z biblioteki 

szkolnej. 

 

 

 

2. Organizacja pracy 

 

1. Bibliotekarz zobowiązany jest do zachowania  bezpiecznej odległości od czytelnika ( min 1,5 m). 

 

2.Regularnie powinny być  czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy 

( np. klamki,  blaty, drzwi, oparcia krzeseł) 

 

3. Pomieszczenia biblioteki  wietrzy się nie rzadziej niż co 60 min. 

 

4. W bibliotece może przebywać maksymalnie do 4 osób , zachowując  odpowiedni odstęp   

rekomendowane są  2 metry , minimum 1,5 m. 

 

5. Zaleca się aby uczeń wchodzący do biblioteki miał zakryte usta i nos oraz miał zdezynfekowane 

ręce. 

 

6. Pobyt ucznia w bibliotece jest ograniczony do niezbędnego minimum( zwrot lub wypożyczenie 

książki) w celu umożliwienia  skorzystania z usług biblioteki  innym uczniom. 

 

7. Nie działa Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni. 

Nie ma wolnego dostępu do półek – książki podaje nauczyciel – bibliotekarz. 

 

8. Nauczyciel – bibliotekarz  kontaktuje się z uczniami i rodzicami  poprzez e -dziennik  w celu 

kierowania zapytań o książki  lub wyjaśniania spraw dotyczących wypożyczeń. 

 

 

 

3. Zwroty 

1. Książki  oddawane do biblioteki podlegają kwarantannie,  która wynosi co najmniej 2 dni. 

 

2. Zwracane książki wkłada  się do wyznaczonych pudełek . 

 Książki powinny być opisane – imię i nazwisko ucznia, klasa – należy przygotować kartkę z 

powyższymi danymi, która wkłada się do  oddawanej książki. 

 



3. Książki zwrócone oznacza się datą zwrotu i wyłącza z  wypożyczalni do czasu zakończenia 

kwarantanny. 

4. Przy kontakcie z poszczególnymi egzemplarzami nauczyciel zobowiązany jest do stosowania 

rękawiczek. 

 

5. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne- książki, czasopisma, materiały 

audiowizualne. 

 

6. Po upływie kwarantanny  nauczyciel dokonuje oceny stanu zwróconych  książek.  W przypadku 

stwierdzenia  zniszczenia , rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym 

zostanie poinformowany przez e – dziennik. 

 

7. Książki zwracane do biblioteki nie mogą być dezynfekowane preparatami dezynfekującymi. 

 


