
Biblioteka szkolna 
w okresie pandemii COVID-19 

funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN 

Godziny otwarcia 
poniedziałek – 9.00 – 15.00  klasy II - III

wtorek – 9.00 – 15.00   klasy IV - VIII
środa – dzień biblioteczny – prace wewnętrzne

czwartek – 9.00 – 15.00   klasy II-III
piątek – 9.00 – 15.00   klasy IV – VIII

Uczniowie klas pierwszych zostaną użytkownikami biblioteki szkolnej 
po uroczystości pasowania na czytelnika  

1. Na terenie biblioteki należy zachować bezpieczną odległość i stosować się do poleceń
wydawanych przez bibliotekarza, m.in. dotyczących zasad bezpieczeństwa
 sanitarnego, np. dezynfekcja rąk, zakładanie maseczek.

2. W bibliotece  może  przebywać  ograniczona  liczba  czytelników,  o  czym w danym
momencie  decyduje  bibliotekarz;  wszystkie  potrzebne  materiały  podaje  pracownik
biblioteki, zawieszony zostaje wolny dostęp do zbiorów; z czytelni mogą korzystać
jednocześnie trzy osoby.   

3. Uczniowie  wypożyczający  lektury  potrzebne  do  realizacji  podstawy  programowej
przychodzą do biblioteki w czasie lekcji, pod opieką nauczyciela – uczeń nieobecny 
w tym dniu może wypożyczyć lekturę indywidualnie; jeśli lekturę wypożycza tylko
część  oddziału,  uczniowie  przychodzą  do  biblioteki  pod  opieką  nauczyciela
bibliotekarza jednak w grupie nie większej niż 12 osób ze względu na ograniczenie
przestrzeni biblioteki dostępnej dla czytelników / zwrot lektur odbywa się
analogicznie do procedur ustalonych podczas wypożyczania. 

4. Lektury  uzupełniające  oraz  pozostałe  książki  z  zakresu  literatury  pięknej  
i popularnonaukowej uczniowie mogą wypożyczyć indywidualnie.

5. Oddane  materiały  umieszcza  się  w  wyznaczonym  pojemniku  oznaczonym  datą
zwrotu,  odłożone w odrębne miejsce, poddane są  2-3 dniowej kwarantannie; po tym
czasie mogą wrócić na półki i zostać ponownie udostępnione czytelnikom. 

6. Pracownicy bezpośrednio  obsługujący  użytkowników biblioteki  są  zobowiązani  do
stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk i zakładania maseczki. 

7. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników, pracownicy prowadzą prace
porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, 
przecierają powierzchnie płaskie. 

8. Po  zakończeniu  obsługi  czytelnika,  pracownicy  dezynfekują  środkami  zapewnionymi
przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.


