
Załącznik nr 4  do Procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu 

od 18 stycznia 2021r. w związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III 

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19   

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w dniach i godzinach umieszczonych na drzwiach 

biblioteki. 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce. 

3. W bibliotece mogą przebywać osoby w maseczce lub przyłbicy. 

4. Bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania 

zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic 

ochronnych. 

5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 

m. Uczniowie nie mogą się gromadzić. 

6. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.  

7. Łącznicy z biblioteką w poszczególnych klas mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi 

„klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu 

skróci się czas wypożyczenia książki.  

8. Książki uczeń może zamówić indywidualnie poprzez wrzucenie karteczki  

z tytułem, autorem oraz imieniem, nazwiskiem i klasą osoby zamawiającej do koszyczka zamówień. 

Informacje o terminie odbioru zostanie przesłana przez dziennik elektroniczny. 

9. Lektury są wypożyczane po wcześniejszym umówieniu się nauczyciela na konkretną godzinę  

i wypożyczane podczas lekcji w klasie. 

10. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby. W czytelni może jednocześnie przebywać  

3 osoby (1 osoba zajmuje 1 stolik). Uczniowie korzystający z czytelni wchodzą do niej osobnym 

wejściem (nr 13). Uczniowie korzystający z biblioteki i czytelni przebywają  

w osobnych strefach. 

11. W przypadku chcących korzystać z  biblioteki, uczniowie czekają na korytarzu  

w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  

12. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. 

13. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.  

14. Uczeń oddaje wypożyczoną książkę zgodnie z instrukcją podaną przy wejściu do biblioteki: 

a) połóż książkę na ladzie 

b) podaj imię, nazwisko i klasę 

c) podaj  numer inwentarzowy książki 

d) odłóż książkę  na wyznaczone miejsce. 

15. Zwracane  egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni kwarantanny. 

16. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na  

2 dni kwarantanny. 

17. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej 

bibliotekasp3@op.pl, przez dziennik elektroniczny lub do wychowawcy. 

18. Na blogu biblioteki są umieszczane najważniejsze informacje z wydarzeń kulturalnych, recenzje 

książek, linki do pomocy naukowych, informacje o konkursach itp. 

19. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace 

porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają 

powierzchnie płaskie. 

20. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – bibliotekarze dezynfekują środkami 

zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty używane przez uczniów  

i nauczycieli w pomieszczeniu biblioteki. 

21. Wszystkie inne zapisy Regulaminu biblioteki szkolnej pozostają bez zmian. 
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