
PROCEDURA  FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ                                             

SP nr 108  we Wrocławiu  w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

 

Na podstawie wytycznych i rekomendacji  Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki 

Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki 

https://www.bn.org.pl/:https://gis.gov.pl/ 

 

 

Procedura  dotycząca bezpieczeństwa: 

1. Nauczyciel bibliotekarz oraz odwiedzający bibliotekę zobowiązani mieć założoną 

maseczkę/osłonę nosa i ust oraz rękawiczki.  

2. W bibliotece może przebywać max 1 odwiedzający.  

3. Przy wejściu udostępniony jest odwiedzającym płyn do dezynfekcji rąk, z którego 

należy bezwzględnie skorzystać. 

4. Należy zachować dystans pomiędzy bibliotekarzem a odwiedzającym min.1,5 m. 

Miejsce jest oznaczone taśmą. 

5. Bibliotekarz zobowiązany jest regularnie odkażać powierzchnie, na których leżały 

zwrócone książki, a także powierzchnie wspólne: klamki, poręcza krzeseł.  

6. Lektury oraz inne książki oraz pozostałe zbiory  wypożyczone z biblioteki szkolnej  

należy zwrócić do biblioteki w dniach od 4 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

7. Zbiory oddane umieszczamy w odosobnionym miejscu w bibliotece ( osobny karton 

wskazany przez bibliotekarza) zapakowane w folię, opisane imieniem i nazwiskiem 

ucznia  oraz klasą z oznaczeniem daty zwrotu. Kwarantanna ( podlegają jej 

wszystkie zbiory biblioteki) trwa min. 48 godzin. 

8.  Bibliotekarz  zobowiązany jest do regularnego, w odstępach co najwyżej 45-

minutowych, wietrzenia  pomieszczenia biblioteki. 

9. Zawiesza się do odwołania wolny dostęp do półek i korzystanie z czytelni oraz 

multimediów. 

10. W przypadku stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 biblioteka 

zostanie zamknięta na co najmniej 2 tygodnie. 

 

Procedura zwrotu podręczników szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 

 

• Uczniowie klas ósmych zwracają podręczniki w dniach egzaminów 17,18, 19 

czerwca 2020 r. przed wejściem na salę egzaminacyjną w holu szkoły 

w wyznaczonym opisem miejscu dla klasy 8a i 8b.  

• Zasady zwrotu podręczników klasy VIII (12 egzemplarzy): 

✓ należy zapakować je w folię; 

✓ w widocznym miejscu nakleić kartką z nazwiskiem, imieniem ucznia, klasą i 

ilością egzemplarzy oraz mailem do kontaktu; 

✓ w paczce z podręcznikami można umieścić do zwrotu lekturę lub inną książkę 

i ten fakt dodać do informacji na naklejonej kartce. 

• Uczniowie oddając książki w wyznaczonym czasie zobowiązani są mieć nałożone 

maseczki  oraz rękawiczki. 

• Wychowawcy klas ósmych w terminie do 8 czerwca zobowiązani są powiadomić 

drogą elektroniczną uczniów i rodziców (opiekunów) o zasadach zwrotu 

podręczników.  

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.bn.org.pl/:https:/gis.gov.pl/


• Uczniowie klas IV –VII zwracają podręczniki w dniach od 4 czerwca do 20 

czerwca 2020 r.. 

• Zasady zwrotu podręczników klasy IV-VII: 

✓ podręczniki należy zapakować w folię; 

✓  nakleić kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i ilością egzemplarzy oraz 

mailem do kontaktu; 

✓ złożyć je w wyznaczonych w szkole miejscach przypisanych do 

poszczególnych klas w sali 14, gdzie będą odbywać kwarantannę; 

✓  można w paczce z podręcznikami umieścić do zwrotu lekturę lub inną 

książkę wypożyczoną z biblioteki szkolnej i ten fakt dodać do informacji na 

naklejonej kartce. 

 

 

• Wychowawcy klas IV-VII sporządzają listę imienną uczniów swojej klasy z dniem 

i godzinami zwrotu podręczników z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego 

i przekazują do biblioteki szkolnej. 

• Wychowawcy powiadamiają rodziców (opiekunów) o zasadach zwrotu podręczników 

drogą elektroniczną.  

• Uczniowie lub rodzice(opiekunowie) oddając książki w wyznaczonym czasie 

zobligowani są mieć założone maseczki  oraz rękawiczki. 

 

 

• Uczniowie klas I-III zwracają podręczniki do wychowawcy klas w terminie od 4 

czerwca do 20 czerwca 2020 r. w wyznaczonym przez wychowawcę czasie 

i  miejscu dla poszczególnej klasy a po 48 – godzinnej kwarantannie wychowawcy 

zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Czynność te wykonują  najpóźniej do 26 

czerwca 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

• Zasady zwrotu podręczników klasy I-III: 

✓ podręczniki należy zapakować w folię; 

✓ nakleić kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i ilością egzemplarzy oraz 

mailem do kontaktu; 

✓ można w paczce z podręcznikami umieścić do zwrotu lekturę lub inną książkę 

wypożyczoną z biblioteki szkolnej i ten fakt dodać do informacji na naklejonej 

kartce. 

• Wychowawcy klas I-III drogą elektroniczną powiadamiają rodziców (opiekunów) 

o zasadach zwrotu podręczników. 

 

 
 


