
 
 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

W CZASIE EPIDEMII 
 

§ 1 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

1. Wszystkie osoby odwiedzające bibliotekę powinny być zaopatrzone w maseczki lub przyłbice 
oraz przed wejściem zdezynfekować dłonie.  

2. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy ZST-G oraz słuchacze, 
nauczyciele i pracownicy CKZiU, uprzednio zapisani przez bibliotekarza.  

3. Warunkiem dokonania zapisu do biblioteki jest przedstawienie legitymacji szkolnej lub 
identyfikatora. 

4. Przy stanowisku wypożyczeń może jednocześnie przebywać jedna osoba, zachowując przy tym  

bezpieczną odległość min. 1,5 m od personelu biblioteki.  

5. Osoby, które mają objawy infekcji (kaszel, katar, stan podgorączkowy) proszone są o odłożenie 
wizyty w bibliotece do czasu ustania objawów chorobowych. 

 

§ 2 

ZASADY WYPOŻYCZANIA  I ZWROTU KSIĄŻEK 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

2. Książki z półek podaje tylko bibliotekarz. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki.  
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych 
książek z podaniem terminu ich zwrotu.  

3. Materiały biblioteczne są wypożyczane na okres jednego miesiąca. 

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. W przypadkach 
zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inna wskazaną przez 
bibliotekarza.  

5. Uczeń / słuchacz kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów rozlicza się 
z biblioteką.  



 
 
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. W tym celu należy skontaktować 

się z nauczycielem bibliotekarzem osobiście w godzinach pracy biblioteki lub przez dziennik 

elektroniczny.  Prośby realizowane będą według kolejności zgłoszeń. 

7. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki po otrzymaniu mailowego 

potwierdzenia o realizacji zamówienia. 

8. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się bibliotece 

lub w inne miejsce wskazane przez dyżurującego nauczyciela bibliotekarza. Przy zwrocie należy podać  

swoje imię, nazwisko i klasę.  

9. Zwracane egzemplarze zostaną opatrzone datą zwrotu i poddane 2-dniowej kwarantannie. W tym 

czasie pozostają wyłączone z wypożyczania. 

 

§ 3 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

 

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

2. Bibliotekarz wydający zamówione egzemplarze i  odbierający zwroty książek  powinien 

dezynfekować blat biurka oraz inne przestrzenie dotykane przez użytkowników biblioteki. 

3. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia wśród pracowników mających kontakt ze 

zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,  

z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 


