
Załącznik nr 6 

do Procedury bezpieczeństwa 

 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

(opracowane na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej) 

1. Obsługa Czytelników w bibliotece szkolnej zostaje ograniczona wyłącznie do przyjmowania 

zwrotów. 

2. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich 

zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice. 

3. Nauczyciele biblioteki szkolnej pracują z uwzględnieniem systemu rotacyjnego na wypadek 

wzrostu ryzyka epidemicznego. 

4. Powierzchnie wspólne z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty, 

oparcia krzeseł), podlegają regularnemu czyszczeniu. 

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

i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek  

i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia. 

7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców wyłącznie w ustalone przez 

dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia 

grupowania się osób). 

8. Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz przeznacza 10-15 min na każdego ucznia,  

np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku. 

9. Uczniowie/rodzice dokonujący zwrotu książek zobowiązani są do posiadania zabezpieczenia  

w postaci maseczek i rękawic. 

10. Przed dojściem do stanowiska obsługi uczeń/rodzic dezynfekuje ręce (rękawice) – stanowisko  

do dezynfekcji umieszczone jest w holu przy drzwiach wejściowych do budynku. 

11. Przy stanowisku obsługi przebywa tylko jeden uczeń/rodzic. Pozostali czekają na zewnątrz  

w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie. 

12. Uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i książki w kompletach. Należy usunąć foliowe 

okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostować 

pogięte kartki, skleić rozdarcia). 

13. Wszystkie książki, w tym także podręczniki, będą odpisywane z konta ucznia, który ma zapisany 

dany numer inwentarzowy. 

14. Zwracane książki i podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, 

klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane w sposób wskazany przez 

nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu. Zwroty będą odpisane z konta 

czytelnika po okresie kwarantanny. 

15. Po upływie wymaganej, 14-dniowej kwarantanny, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu 

technicznego zwróconych podręczników i książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia  

lub zgubienia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie 

poinformowany telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego lub platformy Microsoft 

Teams (czat). 

 

 

 

 


