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Regulamin biblioteki szkolnej 

Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do sierpnia każdego roku szkolnego, 

w dni zajęć szkolnych ( biblioteka może być czynna w dni wolne od zajęć dydaktycz-

nych w zależności od potrzeb szkoły)  

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach pracy szkoły 

3. Biblioteka szkolna jest: 

– Centrum Informacji Naukowej, w którym uczniowie uczestniczą w zajęciach pro-

wadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdo-

bywaniem. i poszerzaniem wiedzy i umiejętności 

– ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i ro-

dziców oraz ( za zgodą dyrektora szkoły) - innych osób 

– ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej 

4. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: 

kształcąco- wychowawczej, diagnostyczno- prognostycznej, opiekuńczo- wychowaw-

czej i kulturalno- rekreacyjnej. 

5. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej, 

wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą. 

6. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wycho-

wania .i przezwyciężania kłopotów wychowawczych. 

II. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów 

2. Udostępnianie zbiorów 

3. Opracowywanie gromadzonych zbiorów i udzielanie pomocy fachowej przy ich wy-

korzystaniu 

4. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych 

5. Edukacja czytelnicza i medialna 

6. Współpraca z bibliotekami innych szkół, Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką 

Pedagogiczną, bibliotekami specjalistycznymi, naukowymi, uniwersyteckimi 
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7. Współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i 

rozwijania kultury czytelniczej uczniów. 

III. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki podczas epidemii COVID: 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach:.7.30 - 14.30.  

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania 

osób . z zewnątrz na terenie szkoły w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać 

z biblioteki szkolnej.  

3. Osoby wchodzące do biblioteki dezynfekują ręce przy wejściu. Nauczyciel – bibliote-

karz też pracuje w środkach ochrony osobistej. 

4. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonej przez bibliotekarza linii „drogi brud-

nej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami (ozna-

kowanie na podłodze). 

5. Książki, po zdjęciu z ewidencji , uczniowie odkładają do wskazanego, opisanego datą 

miejsca, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je 

będzie bezpiecznie wypożyczyć innym. 

6. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu.1,5 m 

od siebie. Do bibliotekarza podchodzi tylko jedna osoba.  


