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Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej 

w okresie epidemii COVID-19 

 

I.  Zasady obowiązujące w czasie nauki w trybie stacjonarnym 

1. W okresie epidemii COVID-19 w szkolnej bibliotece funkcjonuje tylko wypożyczalnia. 
  

2. Kącik czytelniczy jest dla uczniów niedostępny. 
 

3. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko osoby niewykazujące objawów 

chorobowych. 
 

4. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece obowiązuje: 

a) noszenie maseczki ochronnej / przyłbicy 

b) dezynfekcja rąk / jednorazowe rękawiczki 

c) zachowanie dystansu min. 1,5 m. 
 

5. Przy wejściu do biblioteki zorganizowane jest stanowisko wyposażone w dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk oraz stosowną instrukcję. 
 

6. Czytelnicy  mogą wypożyczać i oddawać wypożyczone książki od poniedziałku do piątku  

w godzinach 800 – 1340. 
 

7. W  wypożyczalni może przebywać jednocześnie 2 uczniów, którzy zachowują między sobą oraz 

nauczycielem bibliotekarzem odstęp min. 1,5 m. 
 

8. Uczniowie oczekujący na korytarzu przed biblioteką zobowiązani są zachować wobec innych osób 

bezpieczny dystans. 
 

9. Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie nauczyciel bibliotekarz, który podaje czytelnikowi książkę. 
 

10. Uczniów obowiązuje zakaz samodzielnego sięgania po książkę. 
 

11. Na stolikach wyłożone są książki cieszące się popularnością wśród czytelników. 
 

12. Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość 

pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem; blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku. 
 

13. Uczniowie klas I - III przychodzą do biblioteki podczas swoich zajęć edukacyjnych. 
 

14. Zwracane przez czytelników książki odkładane są na wyznaczone stoliki oznakowane datą zwrotu.  
 

15. Pozostają one w kwarantannie przez przynajmniej 2 dni. 
 

16. Książek nie zaleca się dezynfekować. 
 

17. Czas przebywania uczniów w bibliotece zostaje skrócony do wykonania niezbędnych czynności 

związanych z wypożyczeniem i  zwrotem książek. 
 

18. Pomieszczenie biblioteki jest podczas pracy stale wietrzone. 
 

19. Blat biurka, stolików, powierzchnie wspólne (klamki, włączniki) oraz inne powierzchnie 

dezynfekowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
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20. Nauczyciel bibliotekarz podczas pracy z czytelnikiem posiada założoną maseczkę i rękawiczki oraz 

utrzymuje bezpieczną odległość od czytelnika. 

 

 

II.  Zasady obowiązujące w czasie nauki w trybie zdalnym 

1. Podczas nauki zdalnej uczniowie mają możliwość, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia 

pracy szkoły,  skorzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki. 
 

2. Chcąc wypożyczyć książkę, czytelnik powinien skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem 

drogą mailową egawecka@lekcje.sp46.szczecin.pl lub na strumieniu w aplikacji Classroom  

i podać tytuł książki.  
 

3. O możliwości odbioru książki (jeśli będzie ona w tym momencie dostępna w bibliotece) uczeń 

zostanie powiadomiony przez nauczyciela drogą mailową. 
 

4. Na drugi dzień wybrana książka, podpisana imieniem i nazwiskiem czytelnika oraz klasą, będzie 

czekała na odbiór przez ucznia lub rodzica w przedsionku szkoły, w godzinach 8.00 – 15.00. 
 

5. Osoba odbierająca książkę poświadcza jej odbiór własnoręcznym podpisem w obecności pracownika 

szkoły. 
 

6. Czytelnicy chcący zwrócić wcześniej wypożyczone książki mogą je zostawić w przedsionku szkoły. 

Konieczne jest dołączenie do książki  karteczki z nazwiskiem i klasą ucznia.  
 

7. Przypominamy też, że na stronie www.wolnelektury.pl znajdują się liczne lektury szkolne  

i uczniowie mają możliwość darmowego z nich skorzystania. W celu sprawdzenia, czy dana książka 

jest  na ww. stronie dostępna, wystarczy wpisać adres https://wolnelektury.pl/katalog/ i wybrać ją ze 

spisu. 
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