
Organizacja pracy biblioteki szkolnej SP1 w  Wojkowicach                                                            
(według wytycznych i rekomendacji MEiN, MZ, GIS, a także Biblioteki Narodowej) 

 

W niniejszej procedurze obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w OGÓLNYCH 

ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE. 

 

 

1. W celu umożliwienia przestrzegania wymogu zachowania dystansu przestrzennego,                   

w bibliotece obowiązują następujące zasady funkcjonowania:  

a) biblioteka szkolna udostępnia zbiory w trybie wypożyczeń na zewnątrz,                     

bez możliwości korzystania z czytelni, 

b) ogranicza się wolny dostęp do półek – książki podaje bibliotekarz (uczniowie 

nie wchodzą do pomieszczenia biblioteki), 

c) wyznaczony zostaje harmonogram korzystania z biblioteki                                                

dla poszczególnych klas – jest on dostępny w każdej klasie w widocznym 

miejscu. 

2. Zwrócone materiały podlegają kwarantannie, której czas wynosi: 

a) 48 godz. dla papieru/tektury, 

b) 72 godz. dla powierzchni plastikowych (np. lakierowane okładki książek).       

Uwzględniając zarówno wytyczne MEiN, MZ, GIS, jak i rekomendacje Biblioteki Narodowej, 

zwrócone materiały nie będą wypożyczane innym czytelnikom przez okres 3 dni. Po tym 

czasie zostaną zdjęte z konta czytelnika/karty czytelnika i włączone do użytkowania. 

3. Korzystanie z biblioteki 

a) klasy IV-VIII: uczeń zgłasza nauczycielowi pełniącemu dyżur  

w klasie podczas przerwy potrzebę skorzystania z biblioteki szkolnej 

i po uzyskaniu jego zgody opuszcza klasę; 

klasy I – III: uczeń schodzi do biblioteki podczas lekcji –  

po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

b) czytelnicy nie wchodzą na teren biblioteki, lecz czekają na zewnątrz 

w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie, 

c) czytelnik odkłada zwracane książki na wyznaczone miejsce; 

(odizolowane egzemplarze są oznaczane datą zwrotu i do czasu 

zakończenia kwarantanny nie wykonuje się z nimi żadnych prac), 

d) nauczyciel bibliotekarz podaje potrzebną książkę, wpisuje                

do karty czytelnika i kładzie ją na wyznaczone miejsce,  

e) uczeń zabiera wypożyczaną książkę i niezwłocznie wraca                            

do klasy. 

4. Podręczniki będą wypożyczane uczniom poszczególnych oddziałów według kolejności 

ustalonej z wychowawcami klas. 

5. Zwroty wypożyczonych kompletów podręczników będą realizowane po ustaleniu 

kolejności z wychowawcami poszczególnych oddziałów. 

 


