
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

NA CZAS EPIDEMII COVID-19 

przy SP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie - rok szkolny 2020/2021 

  

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

 Do biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 

 Czytelnik przed wejściem do biblioteki dezynfekuje dłonie. 

 W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 od pozostałych użytkowników oraz personelu   

   biblioteki.  

 Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać  w bibliotece w jednym czasie,    

   tj. 2 osoby, pozostałe osoby czekają przed biblioteką. 

 Uczniowie przychodzą do biblioteki w czasie wyznaczonym dla jego klasy (dni i przerwy)  

 Nauczyciele wypożyczają książki w czasie lekcji (okienka, przed lub po pracy) 

 W przypadku wprowadzenia szkoły w system nauki zdalnej godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie.     

 W bibliotece wyznaczone są strefy komunikacyjne: dla osoby oddającej książki, oczekującej na wypożyczenie,   

  dla osoby wypożyczającej, do składowania oddanych książek.   

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 

 W pierwszym tygodniu biblioteka wydaje tylko podręczniki szkolne. Wydawanie  odbywa się według    

   harmonogramu – uczniowie przychodzą z nauczycielem w czasie wyznaczonej lekcji, zabierają z półki     

   przygotowany dzień wcześniej i podpisany komplet podręczników.  

 W drugim tygodniu można wypożyczać także lektury – przewodniczący  informuje bibliotekarza, jaką lekturę   

   omawia jego klasa, jeśli są uczniowie, którzy mają własną lekturę, do biblioteki dostarczamy także listę  

   z nazwiskami tych osób. Kiedy książki zostaną przygotowane oraz podpisane, uczniowie przychodzą i odbierają     

   je z półki, którą wskaże bibliotekarz.  

 Od trzeciego tygodnia można wypożyczać wszystkie książki. 

 Ogranicza się użytkowanie książek w wolnym dostępie i  katalogów kartkowych. 

 Uczeń ogląda książki na półce bądź blacie, po wybraniu lektury otwiera ją na stronie  z kartą książki, 

   a bibliotekarz ją zabiera. 

 Jeśli czytelnik życzy sobie konkretną książkę, może ją również zamówić – on lub rodzic ucznia (zawsze     

  podajemy tytuł zamawianej książki, imię i nazwisko pracownika/ ucznia oraz w przypadku ucznia klasę). 



 Można to zrobić w wybrany sposób:                                                                                            

 - napisać na adres e-mail bibliotekanawasczeka@wp.pl                                                                   

 - wysłać na dziennik elektroniczny (Beata Piech, Paulina Bogdanowicz) 

 W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia   

   po godz.12:00  lub po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia  o realizacji zamówienia. 

  

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

 Czytelnik oddający książkę otwiera ją na numerze, który odczytuje lub pokazuje bibliotekarzowi.  

   Po odnotowaniu zwrotu na karcie ucznia, uczeń zamyka  i odkłada  do wskazanego przez bibliotekarza pudła. 

 Każde pudło oznaczone jest datą i odłożone na kwarantannę  (papierowe-24 godziny, płyty, książki oprawione  

   w folię -72 godziny). Po upływie kwarantanny są one odkładane są przez bibliotekarza (w rękawiczkach oraz po     

   dezynfekcji) na właściwą półkę i gotowe do kolejnych wypożyczeń. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

 Bibliotekarze obsługują czytelników w przyłbicy lub maseczce. 

 Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki (co godzinę). 

 Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi     

   wejściowe, blaty, oparcia krzeseł. 

 Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek  

   i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu. 

 W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników    

   mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części     

   zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 
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