
Załącznik nr 4 

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

w roku szkolnym 2020/21  

 z uwzględnieniem wytycznych MZ, GIS i MEN w okresie pandemii 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły - 

wyjątkowych sytuacjach rodzice –  zdrowi bez objawów chorobowych. 

2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia. 

3. Pierwsze w danym roku szkolnym wypożyczenie książki jest równoznaczne z uzyskaniem 

statutu czytelnika oraz zaakceptowaniem regulaminu. 

4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku i udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć 

dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Środa przeznaczona jest na wewnętrzne 

prace biblioteczne, bez wypożyczeń indywidualnych. 

5. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik, pozostali oczekujący ustawiają się na 

korytarzu w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniej odległości (min. 1,5 

m). 

6. W bibliotece nie obowiązuje wolny dostęp do półek  w wydzielonej części zbiorów. Książki 

podaje bibliotekarz. 

7. Bibliotekarz, podczas wykonywania obowiązków w bibliotece stosuje osłonę ust i nosa, 

używa rękawiczek. 

8. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (min. 1,5m). 

9. Pomieszczenia biblioteki należy systematycznie wietrzyć. 

10.  Książki zwrócone przez czytelników podlegają kwarantannie przez okres 2 dni  

w wyznaczonym miejscu. 

11. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  wypożyczane są uczniom na okres 

danego roku szkolnego. 

12. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom nieodpłatnie. 



13. Warunki korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych określone są zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

14. W czytelni mogą przebywać uczniowie i nauczyciele z zachowaniem właściwej odległości. 

Maksymalnie 4 osoby. 

15. Osoby korzystające z komputerów    w czytelni  zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed 

i po pracy. 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

1. Książki i inne zbiory czytelnik może wypożyczać tylko na swoje nazwisko. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć 1-3 książki na okres 1 miesiąca, z możliwością 

przedłużenia na kolejny taki sam okres. 

3. Lektura może być wypożyczona tylko jedna na okres 1 miesiąca, z możliwością 

przedłużenia na taki sam okres. Uczeń, który nie zwrócił wypożyczonej lektury nie może 

otrzymać następnej. 

4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do jednorazowego 

wypożyczenia większej ilości książek. 

5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż 

do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 

6. Wypożyczone książki należy szanować. 

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów, czytelnik  

zobowiązany jest zwrócić  taką samą pozycję, o podobnej wartości. Jeśli zakup jest 

niemożliwy,  uzgadnia zwrot z bibliotekarzem. 

8. Wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny wrócić do biblioteki  na dwa 

tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

 

 



ZASADY UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW 

w bibliotece w roku szkolnym 2020/21 

 

1. W dniach 1-15 września biblioteka naszej szkoły  wydawać będzie podręczniki i ćwiczenia. 

2. Każdemu uczniowi zostaną użyczone podręczniki i ćwiczenia na okres roku szkolnego 

2020/21. 

3. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy użyczenia podręczników. 

4. Ze względu na zasady bezpieczeństwa wydawanie podręczników będzie odbywać się 

w wyznaczonych dniach i godzinach (osobno dla poszczególnych klas). 

5. Harmonogram wydawania podręczników zostanie podany w późniejszym terminie. 

   6. Wychowawcy klas: 

- informują uczniów o terminie wydawania podręczników, 

- w dniu wydawania zgłaszają się z uczniami po odbiór kompletu podręczników, uczniowie 

oczekują w kolejce z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 1,5 m), 

- na otrzymanej od bibliotekarza liście wpisują nr podręczników każdemu uczniowi, 

- czuwają by uczniowie podpisali każdy podręcznik (wizytówka - imię, nazwisko, 

klasa, rok szkolny) 

- przypominają o konieczności poszanowania podręczników i zwrocie całego kompletu na 

koniec roku szkolnego. 

7. W przypadku uczniów klas I podręczniki od wychowawców pobierają rodzice. 

8. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko nie może samodzielnie odebrać podręczników, 

odbiera je rodzic lub opiekun prawny. 

9. Informujemy, że pracownik biblioteki będzie stosował się do wytycznych MZ, GIS i 

MEN. 

 


