
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH 

NA CZAS EPIDEMII COVID-19 
 

(aktualizacja: 1 września 2020 r.) 
 

Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN oraz rekomendacją BN dotyczącą 

funkcjonowania bibliotek podczas epidemii. 

 

§ 1 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami pracy biblioteki umieszczonymi  

na jej drzwiach oraz na stronie internetowej 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. W tym samym czasie w bibliotece, oprócz personelu bibliotecznego, mogą przebywać 2 osoby. 

W przypadku większej liczby osób chcących zwrócić lub wypożyczyć książki, powinny one 

oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m od siebie.   

5. Czytelnia szkolna w okresie pandemii pozostaje zamknięta i pełni funkcję pomieszczenia 

przeznaczonego na kwarantannę książek.  

 
§ 2 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 

1. Czytelnicy mają ograniczony swobodny dostęp do księgozbioru, książki podaje wyłącznie 

nauczyciel bibliotekarz. 

2. Uczniowie poszczególnych klas wypożyczają książki zgodnie z opracowanym tygodniowym 

rozkładem wypożyczeń, który zamieszczony jest na drzwiach wejściowych biblioteki i stronie 

internetowej szkoły w zakładce Biblioteka. 

3. Rekomenduje się wcześniejsze składanie  zamówień na książki. Uczniowie rezerwują książki 

osobiście w dniu swoich wypożyczeń lub (w wyjątkowych sytuacjach) kontaktując się 

z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny. 

4. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w dniu swoich 

wypożyczeń lub w terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

 

§ 3 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się przy 

wejściu do czytelni. 

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę. 

3. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone 

z wypożyczania. 



§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki. 

2. Nauczyciele bibliotekarze bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, min. dezynfekowania rąk lub zakładania 

jednorazowych rękawic ochronnych. 

3. Bibliotekarz odbierający zwracane książki 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 3 dni od dokonania zwrotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


