
Organizacja pracy Biblioteki Szkolnej w okresie epidemii 

- rok szkolny 2020/21 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 

12 sierpnia 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań 

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 

marca 2020 r. 

§ 1 

1. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników: uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

2. Biblioteka szkolna działa w czasie epidemii COVID -19 w ograniczonym 

zakresie,  według określonych zasad oraz w ściśle ustalonych godzinach 

z zachowaniem środków ostrożności. 

 

§ 2 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele 

oraz pracownicy szkoły 

2. W przypadku uczniów klas 1-3 korzystających z biblioteki szkolnej w budynku 

przy ulicy Jedności 35 Rodzic/opiekun może dziecko przyprowadzić do biblioteki, 

ale nie wchodzi z nim do pomieszczenia bibliotecznego, tylko czeka na nie 

na zewnątrz. 

3. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej zgodnie 

z obowiązującymi godzinami pracy biblioteki oraz według ustalonego harmonogramu 

udostępniania zbiorów dla poszczególnych klas. 

Godziny pracy biblioteki szkolnej oraz harmonogram udostępniania zbiorów 

dla poszczególnych klas umieszczono : 

  na drzwiach biblioteki szkolnej 

  w przedsionku szkoły  / w przypadku biblioteki przy ul. Jedności  

 na stronie Internetowej szkoły. 



 

4. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien zdezynfekować dłonie. 

5. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać tylko 1 czytelnik 

6. Należy zachować bezpieczną odległość od personelu biblioteki oraz pozostałych osób 

(minimum 1,5 m). 

7. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie 

należy tworzyć skupisk, także w oczekiwaniu na wejście do biblioteki. 

8. Ogranicza się uczniom przebywanie w czasie epidemii w czytelni /do odwołania: 

w czytelni mogą przebywać wyłącznie uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii 

w czasie trwania tej lekcji oraz uczniowie w uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 3 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK  

I KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU BIBLIOTECZNEGO 

1. Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły ogranicza się użytkowanie 

księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni: 

 Czytelnicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych 

materiałów.  

 Zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i 

przekazuje je uczniowi, nauczycielowi. 

2. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 3 dniową kwarantannę,. 

Pracownicy biblioteki odkładają je w tym celu w wyznaczone miejsce, a po upływie 

kwarantanny odkładają książki z powrotem na półki.  

3. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami i nie 

korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę. 

4. Ogranicza się dostęp do urządzeń wspólnego użytku ( komputery, drukarki i inne 

pomoce) wyłącznie do pilnych potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 

5. Zapytania o książki lub wyjaśnienia innych spraw związanych z działalnością 

biblioteki szkolnej, można kierować osobiście do nauczycieli-bibliotekarzy lub poprzez 

dziennik elektroniczny oraz adres mailowy nauczycieli- bibliotekarzy: 

d.wozny@sp14gliwice.pl 

k.gorska-marchewka@sp14gliwice.pl 

 

§ 4 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

1. Zwracane książki należy włożyć do specjalnego przygotowanego i oznakowanego 

pudełka, które znajduje się przy ladzie bibliotecznej. 

2. Przy zwrocie należy podać swoje imię, nazwisko i klasę . 

3.  Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone z wypożyczania. 
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§ 5 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

1.  Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie 

biblioteki. 

2.  Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze 

powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez 

użytkowników. 

3.  Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce 

kwarantanny dla książek i  przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania 

zwrotu. 

4. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od czytelników 

oraz współpracowników, regularnie myje i dezynfekuje dłonie. 

5. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie 

z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 ( należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić 

wychowawcę lub Dyrekcję Szkoły o zaistniałej sytuacji). 

 

 

  



HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW  

DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS * 

 

Dzień Tygodnia Klasa 

Poniedziałek 4 

Wtorek 5 

Środa 6 

Czwartek 7 

Piątek 8 

 

* W razie pilnych potrzeb i w uzasadnionych przypadkach wypożyczanie może mieć miejsce 

w innym dniu dogodnym dla ucznia / po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi -

bibliotekarzowi  



ZASADY WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

 

1. Podręczniki szkolne będą w czasie pandemii wypożyczane według określonych 

zasad i harmonogramu oraz w ściśle ustalonych godzinach z zachowaniem 

środków ostrożności. 

2. Uczniowie danej klasy wraz z wychowawcą będą odbierali komplety podręczników 

wraz z zestawami ćwiczeń w wyznaczonym do tego celu miejscu i w określonym 

czasie. 

3. W celu sprawnego i szybkiego odbierania podręczników oraz zachowania środków 

bezpieczeństwa w czasie epidemii ( nie tworzenia skupisk, utrzymanie dystansu) 

zastosowane będą następujące zasady : 

 Nad porządkiem i przebiegiem wypożyczania podręczników czuwają bibliotekarze 

wraz z wychowawcą 

 Uczniowie przychodzą w wyznaczone miejsce wraz z wychowawcą wychowawcę 

i ustawiają się do odbioru zachowując dystans społeczny – nie należy tworzyć 

większych skupisk, także w oczekiwaniu na wejście 

 Jednocześnie przy wypożyczaniu może przebywać tylko 1 osoba 

 Uczeń zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m). 

 Przy pobieraniu podręczników, w celu ewidencji czytelnika, należy podać 

nauczycielowi bibliotekarzowi następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz 

klasę. 

 każdy uczeń pobiera komplet podręczników i ćwiczeń od bibliotekarza i dalej 

postępuje zgodnie z poleceniem wychowawcy 

 Wychowawca otrzymuje od bibliotekarza protokół pobrania podręczników (wykaz 

uczniów wraz z tytułami podręczników 

 Po wypożyczeniu podręczników i powrocie wszystkich uczniów do klasy, każdy 

uczeń podaje wychowawcy numery inwentarzowe wypożyczonych przez siebie 

podręczników, a wychowawca odnotowuje je w otrzymanym od bibliotekarza 

protokole 

 Oryginał protokołu zostaje w bibliotece, zaś kopię zatrzymuje wychowawca 

w dokumentacji klasy 

4. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów oraz Rodziców z 

Regulaminem korzystania z wypożyczonych podręczników oraz materiałów 

edukacyjnych oraz zasadami poszanowania podręczników i książek 

 

 

 


