
Zasady przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w 

czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa 

Biblioteka Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego             

w Komprachcicach    

 

I. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

Biblioteka/Bibliotekarz/Czytelnik/Pomieszczenie. 

 

A) Funkcjonowanie biblioteki – ogólne zasady 

1. Obsługa czytelnika biblioteki szkolnej jest ograniczona do minimum, tj. do wydania 

wcześniej zamówionych książek lub dokonania zwrotów wypożyczeń. 

2. Dostęp do półek ma tylko bibliotekarz, który podaje książki.  

3. Ogranicza się wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem 

przez użytkowników - np. komputer. 

4. Zachęca się użytkowników biblioteki szkolnej do jak najszerszego korzystania z 

zasobów w wersji elektronicznej zgromadzonych w BIBLIOTECE On-line w aplikacji 

TEAMS oraz z innych dostępnych źródeł. 

5. Funkcjonowanie pomieszczenia biblioteki jako czytelni nadal jest zawieszone. 

B) Bibliotekarz/Czytelnik/Pomieszczenie 

1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. 

2. Podczas wizyty w bibliotece/zwrotów/wypożyczeń należy zachować bezpieczną 

odległość: 2 metry - od rozmówcy/czytelnika i współpracowników. 

3. W punkcie kontaktu bibliotekarza z odwiedzającym/czytelnikiem (na ladzie lub w innym 

wyznaczonym stanowisku) ustawia się przesłonę ochronną (np. z pleksi). 

4. Jednorazowo w wyznaczonym pomieszczeniu/punkcie przyjmowania zwrotów i 

wypożyczania lub w bibliotece może przebywać maksymalnie 1 użytkownik. Pozostali 

użytkownicy czekają poza tym miejscem w kolejce z zachowaniem dystansu 2 metrów od 

siebie.  

5. Wszystkich użytkowników/czytelników oraz bibliotekarza obowiązuje przestrzeganie 

ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa: maseczki ochronne oraz rękawiczki lub 

obowiązkowa dezynfekcja rąk przed podejściem do stanowiska obsługi czytelnika.   

6. Użytkownicy nie mogą przekraczać wyznaczonych zasad i oznaczeń (np. linii) 

gwarantujących zachowanie bezpiecznego dystansu: 2 metry.  

10. Pomieszczenie powinno być systematycznie wietrzone w miarę możliwości. 



11. Regularnie należy czyścić powierzchnie użytkowania: lady oraz powierzchnie do  

wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, 

oparcia krzeseł. 

 

II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE/PRZYJMOWANIE/ZWROTY  

 

A) Materiały biblioteczne 

 

1. Zwrócone przez użytkowników materiały biblioteczne: książki, podręczniki 

składowane są w wyznaczonym do tego miejscu i podlegają kwarantannie 4 dni.  

2. Miejsce składowania jest specjalnie oznaczone i dostęp do niego mają tylko dla 

uprawnione osoby. 

3. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny; po tym okresie włącza się je na półki i do użytkowania. 

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. 

5. Użytkownik oddaje książki związane w pakunek lub w torbie z naklejoną 

wizytówką/podpisem: imię i nazwisko użytkownika, klasa, wykaz tytułów, nr telefonu 

do kontaktu, e-mail: szczegółowe zasady w p. II/B poniżej.  

 

B) Zasady przyjmowania zwrotów książek i podręczników w bibliotece szkolnej  

1. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek odbywają się zgodnie z zapisami   

zawartymi w:      

- „Regulaminie biblioteki szkolnej” ( załącznik o podręcznikach) 

- „Zasady przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w 

czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa w Bibliotece Szkolnej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach”. 

2. Nauczyciel bibliotekarz ustala z Dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

3. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni w odstępach czasowych (w celu 

uniknięcia grupowania się osób). 

4.Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu 

o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub 

zapłacenia za książki. 

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce i    

rękawiczkach lub dezynfekować ręce przed wejściem do punktu/pomieszczenia zwrotów. 

6.W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczania i 

zwrotów można kontaktować się z bibliotekarzem: 



            - telefonicznie w godzinach trwania dyżuru: nr PSP w Komprachcicach: 77 464 77 37 

            - poprzez wychowawcę,  

            - przez Czat z konta ucznia w aplikacji Teams/Biblioteka  

            - pisząc mail na adres: stegwoz71@eszkola.opolskie.pl. 

7. Przygotowanie książek do zwrotu: książki należy oddawać spakowane w torbę             

papierową lub foliową z wizytówką zawierającą informacje: 

            - imię i nazwisko czytelnika 

            - klasa 

            - nr telefonu/ adres email - do kontaktu 

            - wykaz oddawanych tytułów (skrótowo)  

8. Przygotowanie podręczników do zwrotu:   

a) każdy podręcznik powinien być podpisany: imię i nazwisko użytkownika, klasa, rok 

szkolny;  

b) oddajemy je w kompletach związanych sznurkiem; 

c) komplet powinien zawierać naklejoną wizytówkę: imię i nazwisko ucznia, klasa, wykaz 

tytułów podręczników w kolejności wskazanej przez wychowawcę od bibliotekarza; 

d) podręczniki w paczce ułożone w kolejności według wykazu zawartości: pierwsza na 

wierzchu;  

e) należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, książki powinny być czyste i      

estetyczne: (wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia); 

f) w przypadku zagubienia/zniszczenia egzemplarza w komplecie - należy to zgłosić 

wychowawcy oraz bibliotekarzowi;   

g) za podręczniki zniszczone lub zagubione odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.              

W takim przypadku obowiązuje postępowanie zamieszczone w „Regulaminie biblioteki 

szkolnej” w załączniku dotyczącym podręczników.  

8. Książki przynoszone są do szkoły a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym 

długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela lub bibliotekarza. 

9. Książki i podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

wykaz tytułów, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej; 

następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym 

pomieszczeniu. Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą 

przeznacza 10-15 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.  

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia egzemplarza rodzic 

zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany 

telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

mailto:stegwoz71@eszkola.opolskie.pl


III. UWAGI KOŃCOWE. 

1. W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego tryb pracy/funkcjonowania biblioteki 

szkolnej może zostać zmodyfikowany. 

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

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 

dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał 

kontakt. 

 

Opracowanie na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych:    

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

https://www.bn.org.pl/;  

https://gis.gov.pl/1.)  

 

Stefania Gwóźdź 

Bibliotekarz Publicznej Szkoły Podstawowej  

Im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach  
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