
 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE 

 SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM RADY EUROPY  

W LUBINIE 

podstawa prawna:  wytyczne MEN, MZ, GIS i Biblioteki Narodowej dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. 

 

1. Uczniowie korzystają z biblioteki w godzinach wyznaczonych dla danej strefy: 

 

a. klasy 1-3 mają na wypożyczenie książek wyznaczone konkretne dni i godziny. 

Harmonogram wywieszony na tablicy informacyjnej przy bibliotece szkolnej. 

Nauczyciel-bibliotekarz asystuje uczniom w drodze do biblioteki i z  biblioteki. W 

tym dniu uczniowie są zobowiązani również zwrócić wcześniej wypożyczone książki. 

 

b. uczniowie klas 4-8 mogą  składać zamówienia na dwa sposoby: 

 

-  pisemnie, wcześniej wrzucając zamówienie do specjalnie przygotowanej skrzynki w 

danej strefie. Na zamówieniu musi być uwzględnione: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

tytuł pozycji; 

 

- przez e-dziennik szkolny. Uczeń wysyła zamówienie do nauczyciela-bibliotekarza. 

 

Nauczyciel bibliotekarz przygotuje wybrane pozycje i dostarcza je uczniowi danej 

klasy, a równocześnie odbiera od uczniów wcześniej wypożyczone pozycje. 

 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wolnym dostępem do półek pod warunkiem, że 

zostaną spełnione zasady bezpieczeństwa: 

a. dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki;  

b. maksymalnie w bibliotece jednocześnie  przebywa  - 2 uczniów;  

c. zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m. 

 

3. Oznaczone datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą dwudniową kwarantannę w 

specjalnie przygotowanych kartonach. Potem są odpisywane przez bibliotekarza z kąta 

czytelnika i włączone na półki. 

 

4. Na terenie biblioteki nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić uczeń 

dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.  

 

5. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce. 

 

6. Przy każdym stoliku może siedzieć jedna osoba. 

 

7. Pomieszczenie biblioteczne jest systematycznie wietrzone, w czasie trwania każdej  

lekcji. 

 



8. Powierzchnie wspólne, z którymi spotykają się użytkownicy (np. klamki, drzwi, 

półki), są regularnie dezynfekowane. 

 

9. Wszelkie zapytania dotyczące biblioteki szkolnej mogą być kierowane przez e-

dziennik do nauczyciela – bibliotekarza, lub przez osobisty kontakt zgodnie z 

grafikiem wypożyczeń. 
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Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2020 r. 
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