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Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

 

1. Uczniowie od 1 września mogą korzystać z wypożyczalni od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Informacje 

zostaną zamieszczone  na tablicy ogłoszeń na korytarzu  oraz na 

stronie internetowej szkoły i faccebooku szkoły. 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub 

zdezynfekować dłonie. 

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od 

pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.  

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które 

mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby. 

5. Lektury i inne książki będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma 

możliwości samodzielnego dostępu do półek. 

 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

 

1. Książki zwracane do biblioteki szkolnej powinny być wcześniej 

przygotowane do oddania – w domu należy je oczyścić, usunąć 

zapisane ołówkiem notatki, wyjąć zakładki, wyprostować zagięte 

kartki, skleić rozdarcia,  

2. Zwracane do biblioteki szkolnej książki należy wyjąć z torby/ plecaka 

na korytarzu przed wejściem do biblioteki. 

3. Po wejściu do wypożyczalni uczeń/ nauczyciel czy rodzic odkłada 

zwracane książki na miejsce wskazane przez nauczyciela 

bibliotekarza. 



4. Zwracane materiały w bibliotece przechowywane będą w pudłach  

w magazynie biblioteki szkolnej. 

5. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece wynosi 2 doby. 

6. Po zakończeniu okresu kwarantanny książek nauczyciel bibliotekarz 

dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów i odpisu 

z karty bibliotecznej. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo 

należy umyć ręce wodą z mydłem/ zdezynfekować ręce. 

2. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć 

pomieszczenie biblioteki. 

3. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione 

egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne 

przestrzenie dotykane przez użytkowników. 

4. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane 

miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 

2 dni od dokonania zwrotu. 

5. Umieścić w widocznym miejscu przed wejściem informację  

o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących 

jednocześnie przebywać w bibliotece. 

 

 

 

 


